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Förord 
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författande, stort tack till honom som tagit sig tid för oss. 
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på detta arbete. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för det goda samarbetet! 

 

 

Stockholm 2011-05-31 
Jessica Adams Corell och Helen Jakobsson 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Intresset för nationell värdegrund är stort och detta framför allt efter det lagtillägg 

som instiftades i socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 4§ i januari 2011.  Den nationella 

värdegrunden handlar om att omsorgen ska utföras med fokus på den äldre personens 

välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv. Ledord i NPM:s omfattande reformer är bättre 

effektivitet, konkurrens, samt bättre målstyrning och uppföljning. Metoder som förespråkas 

för att nå dessa idealtillstånd är bland annat konkurrensutsättning, privatisering, målstyrning 

och decentralisering. Således har olika ideologiskt omstridda managementidéer börjat införas 

i den offentliga sektorn. Exempel på dessa är målstyrning, beställar- utförar modellen, 

resultatstyrning och resultatenheter där organisatoriska lösningar har fått ett rejält genomslag i 

offentlig sektor. Dessa har testats i såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. 

Idéerna handlar om att konkurrensutsätta och marknadisera offentlig sektor (Stockholm 

Universitet hämtad den 20 maj 2011).  

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka, konkretisera och analysera både den 

nationella värdegrunden och NPM ur ett äldreomsorgsperspektiv. Detta utifrån aktuell 

litteratur, lagförslag, SOU utredningar, och massmedial kritik (debattartiklar).  

Vi vill även undersöka om det föreligger någon spänning mellan den nationella värdegrunden 

och NPM inom äldreomsorg.  

Metod: Vi har valt att använda teori som metod då den nationella värdegrunden är under ett år 

gammalt och verksamheter har ännu inte hunnit implementera den till fullo.   

Resultat: I studiens resultat framkommer olika faktorer som visar sig ha betydelse för 

samspelet mellan den nationella värdegrunden och NPM. I resultatet har det även framkommit 

vad den nationella värdegrunden och NPM innebär samt vilka för- och nackdelar som finns 

med dessa två fenomen.  

Analys och diskussion: Vi har fått en ökad förståelse av innebörden av dessa fenomen och att 

de samspelar. Vi har kommit fram till att dessa står i en form av beroendeställning till 

varandra och att det enda en hemtjänstverksamhet kan konkurrera i är kvaliteten på den 

utförda tjänsten. Vi har upplevt vissa svårigheter med att finna hinder och svårigheter med 

dessa två fenomen. Den nationella värdegrunden innehåller definitioner om hur omsorgen kan 

bidra till ökat välbefinnande hos den äldre och möjliggöra ett värdigt liv, samtidigt har vi 

förstått att NPM är ett vinnande koncept som använts av många framgångsrika företag.  Detta 

i sin tur, anser vi, förklarar varför den kommunala äldreomsorgen väljer att imitera denna 

modell. 
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1 Inledning  
Det är vanligt förekommande att läsa i media om att vi nedrustar välfärden och att vår 

äldreomsorg är illa skött av våra kommuner och landsting. Utvecklingen mellan åren 1985 

och 2000 har bland annat kännetecknats av nedskärningar inom äldreomsorgen som inte har 

följt behovsutvecklingen. Människor blir friskare per åldersgrupp och kön räknat, men 

samhällets resurser har blivit den avgörande faktorn för hur stora insatser som getts. 

Dessutom kommer stora pensionsavgångar under 2000-talets första årtionden och 

rekryteringsbehovet kommer därför öka markant, detta samtidigt som intresset för att vilja 

arbeta inom äldreomsorgen är låg bland de unga.  

Den 1 januari 2011 inträdde en ny bestämmelse i SoL (2001:453) 5kap. 4 §. Det är en 

bestämmelse om en nationell värdegrund specifikt för äldreomsorg. Enligt Socialstyrelsen är 

”värdegrunden” de normer och etiska värden som ligger till grund för arbetet inom 

äldreomsorgen. Vidare menar Socialstyrelsen ”att verksamheten ska inriktas på den äldre 

personens behov av värdighet när han eller hon får omsorgsinsatser” (Meddelandeblad Nr 1, 

2011, s. 3). 

Den nationella värdegrunden, som ska stämma överens med gällande lagar och regler, har 

som mål att ”befästa ett synsätt om att äldre människor ska kunna leva utifrån sin identitet och 

personlighet som innebär dels ett värdigt liv och dels att känna välbefinnande” (a.a., s. 3). 

Avsikten med den nya bestämmelsen är att ge ökade möjligheter för äldre personers 

inflytande över sina insatser samt möjliggöra ett värdigt liv och känsla av välbefinnande i 

offentligt finansierade verksamheter (a.a., s. 1).  

Ett annat begrepp inom offentlig sektor som vi valt att studera är begreppet new public 

management, i vår uppsats förkortats till NPM.  NPM är ett begrepp som började användas i 

början 1980 talet och innebär att organisationer drivs med krav på ”lönsamhet, målstyrning 

och kostnadseffektivitet” (Thylefors, 2007, s. 16). I huvudsak skapades NPM för att kunna 

stimulera den offentliga sektorn och human service organisationers lönsamhet, detta kan 

följaktligen ge en ny syn på kostnadseffektivitet inom exempelvis kommunal äldreomsorg. 

Numer är det av yttersta vikt att verksamheter drivs utifrån en kostnadseffektivitet med krav 

att hålla sig innanför budgetens ramar. Detta medför att medborgaren inte längre ses som 

endast medborgare, utan utifrån detta perspektiv även som kunder (a.a., s. 16). 

Förändringsarbetet med att implementera NPM i verksamheten kanske inte förde med sig 

effekter som var väntade, dock medförde förändringsarbetet andra positiva sidor för 

verksamheten. Det som Almqvist bland annat belyser är utvecklande av kvalitetsarbete och att 
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delaktigheten ibland medarbetarna ökade (Almqvist, 2006, s. 137). Med detta i åtanke har vi 

funderat på om det räcker med att tänka i konkurrensmässiga och kostnadseffektiva banor 

tillsammans med införandet av en nationell värdegrund för att återställa äldreomsorgen till 

tidigare servicenivåer (Thorslund & Wånell, 2006, s. 59).  

Att svara på om hur relationen mellan modellen NPM och värdegrundsbegreppet kan 

förstås är inte helt enkelt. Det finns ett antal parametrar inom båda dessa begrepp som kan 

innebära spänningar. Dessa parametrar kan som vi beskrivit tidigare innebära till exempel 

kostnadseffektivitet, lönsamhet, och inom begreppet värdegrund kan dessa parametrar vara 

upplevelse och tolkning av begreppen välbefinnande och värdigt liv. Lönsamhet och 

effektivitet samt konkurrens är nyckelord inom NPM och vi kan förstå att det går att öka 

lönsamheten i företag och organisationer som arbetar med varuproduktion, men att 

implementera NPM inom offentliga verksamheter som äldreomsorg verkar var mer 

komplicerat. Det kan vara svårt att klart visa om det existerar en spänning mellan begreppen 

NPM och värdegrund.   

Därför vill vi i vårt arbete undersöka om New Public management (NPM) innebär att 

organisationer vilka drivs med krav på lönsamhet, målstyrning och kostnadseffektivitet kan 

påverka möjligheterna att införa en nationell värdegrund.  

Ändå det finns mer att tänka på när det gäller den framtida utvecklingen av kommunal 

äldreomsorg. En nationell värdegrund i all ära, men vad händer när den ska implementeras 

samtidigt som offentliga verksamheter mer och mer ser upp till hur privata organisationer 

styrs med krav på exempelvis lönsamhet, där konceptet tydligt handlar om effekter som 

besparingar för att hantera konkurrens. Hur går NPM ihop med den nationella värdegrund 

som ska genomsyra äldreomsorg genom god kvalitet och insatser som ska möjliggöra värdigt 

liv och öka välbefinnandet hos äldre (Almqvist, 2006, s. 10) I denna uppsats vill vi med hjälp 

av organisationsteori kritiskt analysera hur dessa två fenomen, NPM och nationell 

värdegrund, kan fungera i en utveckling med fler äldre människor som har behov av insatser, 

samtidigt som allt färre vill arbeta inom äldreomsorgen.  

1.1 Ansvarsfördelning 
Enligt Ersta Sköndal Högskolas studieguide för kurs SEL/SÄ62, 20 hp, 2011 står det tydligt 
att:  

I samskrivna uppsatser ska det finnas kapitel eller större avsnitt som den enskilde i stort ansvarar för 
själv. Det ska tydligt framgå vilka kapitel som man i huvudsak skrivit tillsammans och vilka kapitel som i 
huvudsak skrivits enskilt och vem som då är författaren. 

Arbetet har delats upp på följande vis.  
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Helen har enskilt skrivit avsnitten: 4.1; 5.4; 5.5; 5.6.; 5.7  

Jessica har enskilt skrivit hela kapitel 3 samt avsnitten: 4.6; 5.1; 5.2; 5.3;  

Vi har gemensamt skrivit hela kapitel 1,2, 6 och 7 samt avsnitten: 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 

1.2 Problemformulering 

Med abstrakta begrepp är det en utmaning att från visionen förverkliga en värdegrund. Då 

värdegrunden inom äldreomsorgen lagstiftades för endast sex månader sedan är det för tidigt 

att undersöka hur verksamheter implementerar detta begrepp. Vi kommer att studera 

begreppen nationell värdegrund och NPM samt förhållandet där i mellan. Privata 

verksamheter är oftast vinstdrivande och styrs därför med fokus på konkurrens, ekonomisk 

lönsamhet, effektivitet och produktivitet. Vi ser ett problem i hur den allt mer implementerade 

modellen NPM ska fungera ihop med den lagstiftade nationella värdegrunden för 

äldreomsorgen som bygger på att ge äldre ett värdigt liv och ökat välbefinnande. Nationell 

värdegrund är ett begrepp som instiftades i SoL 5 kap. 4 § i januari 2011 och enligt en 

enhetschef för kommunal äldreomsorg i Stockholm är NPM den modell som fler och fler 

kommunala äldreomsorger arbetar efter för att kunna konkurrera med den privata sektorn 

(personlig kommunikation, enhetschef kommunalsektor i Stockholm, 6 april, 2011).  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka, konkretisera och analysera begreppet 

nationell värdegrund inom kommunal äldreomsorg som instiftades i socialtjänstlagen 2011och 

begreppet NPM.  

Vi vill även undersöka om det föreligger någon spänning mellan den nationella 

värdegrunden och NPM inom kommunal äldreomsorg och hur NPM inverkar på 

möjligheterna att införa en nationell värdegrund inom den kommunala äldreomsorgen. 

2.1 Frågeställningar 

• Vad inbegriper nationell värdegrund och NPM i den kommunala äldreomsorgen? 

• På vilket sätt kan NPM inverka på möjligheterna att införa en nationell värdegrund 
inom den kommunala äldreomsorgen? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns med en nationell värdegrund respektive 
NPM inom kommunal äldreomsorg? 
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2.2 Förförståelse 
Vår förförståelse för detta ämne är stort då vi båda har erfarenhet av äldreomsorg. Den ena av 

oss har arbetat inom den form av äldreomsorg som benämndes som långvård, dessutom på 

sjukhem, korttidsboende och även inom hemtjänst. Den andra har arbetat 10 år i Sverige och 

10 år i England inom äldreomsorgen, både på äldreboende, demensboende, hemtjänst, som 

boendestödjare och som arbetsledare för olika hemtjänstverksamheter. Vi har insett under de 

år som vi arbetat inom äldreomsorgen att det finns ett flertal olika styrmedel som påverkar 

arbetet och många olika behov som skall tillgodoses. Vår uppfattning är även att politikerna 

som styr de kommunala verksamheternas budget vill se att verksamheterna håller sig inom 

budgetens ramar. Detta samtidigt som de boende vill få sina behov tillfredsställda. Just denna 

spänning mellan vinstintresse och behovstillfredsställande tycker vi är intressant och viktigt 

att utforska. Vi anser att det är ett aktuellt ämne och vill gärna se att just begreppet 

värdegrund blir något som det faktiskt arbetas med inom äldreomsorgens olika verksamheter 

och inte bara blir fina ord eller direktiv som placeras i en pärm. När det avser just personliga 

erfarenheter och förförståelse vet vi att den lätt kan låta sig avspeglas i uppsatsen, men vi har 

gjort vårt yttersta för att inte låta det ske.  

2.3 Disposition  
I vår uppsats första kapitel presenterar vi både inledning och problemformulering. I det andra 

kapitlet redogörs uppsatsens syfte, frågeställningar samt författarnas förförståelse. Uppsatsens 

tredje kapitel beskriver bakgrunden till denna uppsats och i ett underavsnitt förklaras olika 

begrepp som vi använt oss av.  I kapitel fyra presenteras metoddelen med flera tillhörande 

underrubriker. Där förs även en källkritisk diskussion, förklaring av vårt tillvägagångssätt 

samt visar vilka urval som gjorts. Dessutom förklaras validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i förhållande till denna uppsats och även de etiska överväganden vi har 

gjort. Vidare finns teori delen under detta kapitel då vi har använt oss av just teori som vår 

metod. Här beskrivs därför uppsatsens teoretiska utgångspunkter som i huvudsak handlar om 

nyinstitutionell organisationsteori med flera tillhörande perspektiv. Dessa är sedan kopplade 

till fenomenen nationell värdegrund och NPM inom kommunal äldreomsorg. Kapitel sex 

innehåller en analys av nytta och möjligheter med den nationella värdegrunden och NPM 

inom kommunal äldreomsorg.  Sammanfattningsvis förs en diskussion i kapitel sju med 

dragna slutsatser om förhållandet mellan den nationella värdegrunden och NPM.  
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3 Bakgrund 
Vi valde att studera dessa två fenomen, nationell värdegrund och NPM, då vi var nyfikna på 

hur ett fenomen som den nationella värdegrunden, med dess fokus på den äldres 

välbefinnande och värdiga liv, kan samspela med NPM, som vi upplevde hade fokus på 

ekonomisk lönsamhet, konkurrens och målstyrning.  

3.1 Den nationella värdegrundens bakgrund 
Kommunen har enligt SoL (2001:453) 2 kap. 2 § det yttersta ansvaret för att 

kommuninvånarna ska få den hjälp och stöd som de behöver samt att äldre ska kunna bo 

självständigt under trygga förhållanden. Trots detta anser socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 

2011, s. 18) att det på flera särskilda boenden kvarstår institutionstänkande.  Det har 

exempelvis förekommit begränsningsåtgärder som låsta dörrar eller komplicerade lås på vissa 

demensboenden. Det har till och med förekommit att personer låses in och binds fast. Även 

dokumentationen på flera boenden har brister. Enligt flera länsstyrelser har dessutom många 

äldre endast till viss del tillfrågats om sina önskemål. Följderna av detta kan ha blivit att den 

boende individen tvingas anpassa sig till organisationens rutiner och bemanning.  

I verkligheten visar det sig att den äldre ofta måste anpassa sig till den bemanning och 

rutiner som finns tillgänglig vid till exempel duschning, måltider, aktiviteter och sänggående. 

Det har även rapporterats om att äldre tvingas lägga sig tidigare än vad de önskar för att 

personalen ska hinna hjälpa alla andra under kvällen. Att äldreomsorgen på flera håll 

genomsyras av en respektlöshet för personers värdighet och välbefinnande, som är två 

kärnbegrepp i värdegrunden är, enligt socialstyrelsen, är en stark anledning till behovet av en 

lagstadgad värdegrund. (Social tillsyn, 2008-2009, s. 22). Med detta i fokus anser 

värdighetsutredningen (SOU 2008:51, s. 112) att det finns områden i dagens äldreomsorg där 

kvaliteten behöver utvecklas för att öka möjligheterna till ett värdigt liv och till ökat 

välbefinnande för äldre, se avsnitt 6.1. Bakgrunden till behovet av en lagstiftad värdegrund är 

de belysta iakttagna bristerna tillsammans med kraven på åtgärder för att utveckla 

äldreomsorgen (Dagens nyheter, 5 april 2011) 

Det har därför tillsats en värdighetsutredning av regeringen med syfte att utreda och forska 

fram ett förslag om en värdighetsgaranti till regeringen.  

3.1.1 Från konventionen om mänskliga rättigheter till nationell värdegrund inom 

äldreomsorg  

Så tidigt som 1948 initierades FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Rättigheterna under denna förklaring har under åren utvecklats och förts vidare i andra 
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konventioner som Sverige och de andra anslutna staterna är bundna till. 1989 startade Sverige 

ett arbete inom FN att få till regler om delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning.  Det arbetet utmynnade i 22 så kallade standardregler som accepterades 

av FN 1993 (Prop. 2008/09:28, s. 6). Mycket fokus låg då på personer med 

funktionsnedsättning i arbetsför ålder men i prop. 2008/09:28, artikel 28, punkt 2b, erkänns 

även äldre personer med funktionsnedsättning. 

för personer med funktionsnedsättning att åt njuta social trygghet utan diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning och ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att trygga och främja att denna 
förverkligas, däribland genom att för personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och flickor, och 
för äldre personer med funktionsnedsättning säkerställa tillgång till sociala trygghetsprogram och 
fattigdomsbekämpningsprogram (a.a., s. 81). 

Under 1980-talet väcktes ett nytt intresse för etikfrågor. Ord som etik och moral började då 

användas mer frekvent. Idag förklaras detta etiska och moraliska i begreppet värdegrund. 

Begreppet värdegrund har därmed blivit ett överenskommet ideal om det som förenar 

exempelvis en organisation (Blennberger & Johansson, 2011, s. 9).  

Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet, för personer med 

funktionsnedsättning, har pågått länge i Sverige. Ändå tog det till januari 2011 innan 

socialtjänstlagen kom att innefatta en nationell värdegrund med särskilt fokus på hur äldre 

människors (över 65 års ålder) omsorg ska inriktas på att möjliggöra ett värdigt liv och ökat 

välbefinnande. Vi återkommer under nästa rubrik om innebörden av dessa två kärnbegrepp. 

Under 1990-talet började ordet värdegrund användas i det svenska språkbruket med den 

allmänna definitionen som enligt Nationalencyklopedin är ”grundläggande värderingar som 

formar en individs normer och handlingar” (Nationalencyklopedin, hämtad den 25 april 

2011). Värdegrunder blev mer vanliga i enskilda företag och organisationer samt bestod till 

stor del av etiska bestämmelser och policyer för bland annat ”jämställdhet, mångfald och 

miljöarbete”. Samtidigt som värdegrunden skulle överensstämma med lagstiftningen ville 

organisationer även tydliggöra de etiska värden och normer som användes i arbetet och 

styrningen av den organisationen (SOU 2008:51, s. 111).   

Den 1 mars 2007 utsågs Thorbjörn Larson, direktor vid Ersta diakoni, som särskild 

utredare med uppgift att lägga fram ett förslag om en värdighetsgaranti för vård och omsorg 

om äldre personer. Själva utredningen gick under namnet ”Värdighetsutredningen 

 (S 2007:03) (SOU 2008:51)” (SOU 2008:51, s. 4). Värdighetsutredningen lade fram ett 

förslag om en värdighetsgaranti som avsåg till att förtydliga för alla vad äldreomsorgen ska 

erbjuda. Denna värdighetsgaranti hade även som mål att tydliggöra för de äldre och deras 

anhöriga kan förvänta sig när de behöver äldreomsorg (SOU 2008:51, s. 13). 
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Enligt folkhälsoministern, Maria Larsson, visar sociala tillsynsrapporter och utredningar att 

det fortfarande finns omfattande brister inom äldreomsorgen när det gäller den individuella 

anpassningen, de grundläggande värderingarna och olika förhållningssätt. Hon menar vidare 

att dessa är angelägna kvalitetsfrågor för den äldre personens livskvalitet (DN debatt, Nu 

stärker vi de äldres inflytande över omsorgen, 5 april 2011). Utveckling hos företag, 

organisationer och offentliga verksamheter kräver tydliga värderingar samt att beslut som 

fattas överensstämmer med dessa. För att möjliggöra detta måste chefer och medarbetare inte 

bara känna till vad dessa värderingar är utan även arbeta efter dessa (Dagens samhälle, 24 maj 

2010). Syftet med värdegrunden i socialtjänstlagen är således att tydliggöra den människosyn 

och de värderingar samt förhållningssätt som ska gälla inom äldreomsorgen (SOU 2008:51, s. 

115). 

3.2 New public managements bakgrund och uppkomst 
Redan i början av 1900-talet började management användas inom ”storskalig statlig 

tjänsteproduktion i Sverige”, som exempelvis post och järnväg. Denna våg av effektivisering i 

den svenska offentliga sektorn hittade in i sjukvården genom Statens sjukhusutredning år 

1943. Under 1950-talet var rationella planerings- och styrmetoder väl etablerade inom svensk 

sjukvård och det fanns genom dessa metoder ett betydande inflytande av management i all 

offentlig verksamhet under hela efterkrigstiden. Stävandet efter effektivitet kunde ses i allt 

från samhällsplaneringen till hur arbetet organiserades inom offentlig sektor.  Därför kan det 

antydas att NPM, som inleddes under 1980-talet, inte är en ny erfarenhet inom den offentliga 

sektorn. Det finns ett släktskap mellan ”det flera sekler gamla traditionen av statlig central 

styrning och” de förändringar som skedde inom offentlig sektor på 1980-talet som inbegreps i 

fenomenet NPM (Hasselbladh, 2008, s. 48-49).  

Enligt Hasselbladh (2008, s. 39) ”är det en utbredd uppfattning att framväxten av NPM är 

nära förbunden med det nyliberala uppsvinget i västvärlden från tidigt 1980-tal och framåt”. 

NPM var då, i början av 1980-talet, ett obetydligt fenomen av mest akademisk betydelse. 

NPM växte sakta fram när nyliberalismen belyste den samhällskritik som då rådde i 

framförallt de anglosaxiska länderna. Marknadsliberala idéer introducerades då i den 

offentliga debatten och Ronald Reagan och Margaret Thatcher betraktades som de främsta 

företrädarna av dessa. NPM var ett centralt inslag i Storbritanniens inrikespolitik från tidigt 

1980-tal där den konservativa regeringen, inspirerad av nyliberalism, genomförde betydande 

förändringar i styrningen av den offentliga sektorn. NPM hade inte lika stort genomslag i 

USA vilket kan bero på att de bland annat inte har en lika stor och omfattande offentlig sektor 
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som Storbritannien. Samtidigt hade flera andra länder, där NPM fick stort genomslag, inte 

konservativa eller liberala regeringar, som exempelvis Sverige.  

I Sverige fick NPM fotfäste under 1980-talet då den offentliga sektorn breddade och 

fördjupade åtaganden i verksamheter som skolor och socialtjänst. NPM var då ännu inte känt 

bland många av de yrkesutövare inom de verksamheter som bar upp denna regim. På den 

nationella nivån som departement, statliga verk, fackliga organisationer et cetera var man 

dock redo att satsa fullt ut på en verklig förändring av den offentliga sektorns styrning (a.a., s. 

61).  

3.3 Definitioner 

Värdegrund 

När vi skriver om värdegrund eller värdegrunden menar vi den som hänvisas till i SoL 5 kap. 

4 §. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande. 

Kommunal äldreomsorg 

När vi skriver den kommunala äldreomsorgen menar vi kommunal hemtjänst och kommunala 

särskilda boenden som äldreboenden och demensboenden.  

Omsorgspersonal  

Med omsorgspersonal menar vi personal som vårdbiträden eller undersköterskor som arbetar 

direkt med äldre personer inom kommunal hemtjänst eller på särskilda boenden. 

Insatser  

Med insatser menar vi de biståndsbedömda tjänster som verksamheter inom äldreomsorgen 

utför hemma hos äldre personer eller på särskilda boenden. 

Verksamheter  

Verksamheter är utförare av hemtjänst och eller de som driver särskilda boenden som 

exempelvis äldre- eller demensboenden. 

Vårdtagare 

Det är svårt att hitta ett bra namn på äldre personer som får utfört biståndsbedömda tjänster. I 

vissa fall där det är passande kommer vi att referera till äldre personer som vårdtagare. 
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4 Metod,  material och teori  
I detta kapitel kommer vi redovisa hur vi har gått tillväga med sökandet av litteratur, vilken 

litteratur vi har valt samt vilken vi har valt bort och varför. I detta kapitel redovisas även ett 

teoriavsnitt då vi har valt att använda oss av det som metod. 

4.1  Metod  
För att uppfylla vår avsikt att undersöka våra tre frågeställningar har vi utgått från en 

kombinerad litteratur och teoriansats. För att hjälpa oss att förstå och validera uppsatsen 

började vi med att söka efter litteratur, som vi ansåg vara relevant för vårt syfte. Vi har sökt 

litteratur från forskare inom dessa ämnesområden, samt letat efter litteratur hos statens 

offentliga utredningar då deras beslut om att lagstifta en nationell värdegrund bygger på 

många utredningar från forskare i detta ämne.   

Vi har i huvudsak utgått från svensk litteratur eftersom vi vill undersöka hur fenomenen 

nationell värdegrund och NPM kan förstås inom svensk kommunal äldreomsorg. Vårt urval 

av litteratur är inte slumpmässigt då vi har systematiskt sökt efter denna för att få fram 

relevant empiri. Vi har sammanfattat och registrerat all litteratur samt kritiskt granskat den 

utifrån frågor som: Är forskarens mål tydliga? Är resultaten rationella? Stödjer eller kritiseras 

några uppgifter i litteraturen? Är forskarna kompetenta? Är texten tydlig och kärnfull?  

Analysen tar sin utgångspunkt i att studera de båda fenomenen och nedanstående tillhörande 
frågeställningar. 

• Vad inbegriper nationell värdegrund och NPM i den kommunala äldreomsorgen? 

• På vilket sätt kan NPM inverka på möjligheterna att införa en nationell värdegrund 
inom den kommunala äldreomsorgen? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns med en nationell värdegrund respektive 
NPM inom kommunal äldreomsorg? 

 
 Resultaten är analyserade utifrån nyinstitutionell organisationsteori med tillhörande 

varierande perspektiv. Nyinstitutionell organisationsteori är en inriktning inom 

organisationsteori som först och främst studerar hur organisationer genererar institutioner som 

kunskap och lagstiftning (Ahrne & Hedström, 1999, s. 7).  

Eftersom den kommunala äldreomsorgen är en organisation som är i ständigt samspel med 

institutioner i samhällslivet, som till exempel den nationella värdegrunden och NPM, anser vi 

att denna teori är lämplig för vår analys av förhållandet mellan dessa två fenomen samt 



15 
 

betydelsen av dessa. En mer ingående förklaring till användandet av denna teori i 

analyseringen av den nationella värdegrunden och NPM kommer längre fram i kapitel fem.  

4.2 Urval 
När det gäller litteratur om den nationella värdegrunden har vi använt oss av forskare som 

Erik Blennberger, Bengt Johansson och Lars Tornstam som i många år har forskat om etik 

och äldre. Blennberger och Johansson satt även med i värdighetsutredningen som tog fram 

underlaget till utredningens förslag om en nationell värdegrund. (SOU 2008:51, s. 27). Det 

gjorde även Per Ödman som är förbundsjurist inom socialrätt. Han har skrivit ett särskilt 

yttrande i SOU 2008:51. I den utredningen framhäver han svårigheter med att verksamheter 

arbetar med begränsade offentliga resurser, samt att det i värdighetsutredningen har förbigåtts 

utrymme för diskussioner om behovet av att precisera vilka avgränsade uppgifter som en 

skattefinansierad verksamhet är i stånd att klara av. Vi har även använt oss av författaren 

Charlotte Roos började sin karriär som undersköterska i början av 1990 talet. Hon 

vidareutbildade sig till sjuksköterska och tog senare en magisterexamen i ämnet 

vårdvetenskap. 

När vi googlade NPM + äldreomsorg fick vi ett flertal intressanta träffar. Utifrån dessa 

träffar valde vi att till stor del använda oss av Robert Almqvist, Ingela Thylefors, Hans 

Hasselbladh samt Statens offentliga utredningar som litteratur. Almqvist forskar och 

undervisar på Mälardalens Högskola bland annat i ämnet new public management och vi 

anser att han förklarar NPM på ett pedagogiskt och korrekt sätt. Hasselbladh beskriver inte 

bara fenomenet NPM utan går även in på dess historia. Thylefors är legitimerad psykolog och 

docent vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes aktuella forskning rör 

effektivitet och arbetsorganisation i tvärprofessionellt samarbete samt ledarskap, därför har vi 

valt att använda oss av hennes litteratur. Även Statens Offentliga Utredningar går i ett 

betänkande in på NPM och därför är det med i vår litteratur avseende begreppet NPM. 

Vi har vidare valt att använda oss av debattartiklar. Tornstam har, i en debattartikel som vi 

återkommer till senare, skrivit om sina egna upplevelser av att bli äldre och hur dessa 

stämmer överens med hans mångåriga forskning i ämnet gerotrancendens som handlar om hur 

äldre upplever sin tillvaro och ålderdom. Maria Larsson, folkhälsominister har skrivit 

debattartiklar som vi använt oss av. Hon har genom sitt politiska parti har haft en ledande roll 

i införandet av den nationella värdegrunden.  Även Pensionärernas Riksorganisation, PRO, 

har i debattartiklar haft åsikter om den nationella värdegrunden och vi använde oss av dessa 

för att få fram olika perspektiv på införandet av en nationell värdegrund för äldreomsorgen. 
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En föreläsning av Tornstam om gerotrancendens gav oss ytterligare kunskap om vad värdigt 

liv och välbefinnande innebär från ytterligare en synvinkel.  

Denna uppsats består av både primära och pålitliga sekundära källor samt tidigare 

kurslitteratur. Vi har valt ut böcker som hanterar etik inom äldreomsorgen samt organisation 

och ledarskap för att kunna skriva om verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen. 

Kurslitteraturen har tillsammans med valda debattartiklar varit till stor hjälp i vårt arbete med 

att behandla den nationella värdegrunden och NPM parallellt, samt förklara det sistnämnda 

fenomenet med relevans för offentliga verksamheter.  

4.2.1 Litteratursökningar  

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi sökt efter tidigare forskning och litteratur om NPM och 

värdegrundsarbete. Vi påbörjade vår litteratursökning i sökmotorn Libris. För att få fram ett 

bra bakgrundsmaterial använde vi oss av sökorden värdegrund + äldre, NPM + äldre. När vi 

sökte på dessa begrepp fick vi fram en träff dock vad den inte relevant för vårt syfte. Därefter 

sökte vi genom katalogsöksfunktion på Ersta Sköndals bibliotek. Sökorden vi använde oss av 

var igen värdegrund + äldre, NPM + äldre där vi fick en träff som var relevant för vårt valda 

ämne.  

Genom sökprogrammet DIVA (Ersta Sköndals bibliotek) fann vi relevanta c-uppsatser för 

vår studie.  I vårt sökande fann vi även relevant kurslitteratur inom ramen för Ersta Sköndal 

socionomprogram från tidigare kurser. När det gäller den nationella värdegrunden är det ett 

nytt fenomen i den bemärkelsen att den lagstiftats i januari detta år (2011). Följaktligen är 

mängden litteratur något begränsad. Vad gäller litteratur angående NPM finns det mycket att 

tillgå. Dock har det varit svårt att hitta relevant litteratur om NPM och den kommunala 

äldreomsorgen. Vi har sökt efter litteratur om NPM i flera olika bibliotekskataloger samt på 

adlibris och följaktligen hittat flera böcker och studier som handlade om NPM i andra länder 

samt NPM och den kommunala skolan. Det finns paralleller att dra då skolan också är en 

kommunal verksamhet och använder värdegrund i sitt arbete. Dock finns inte utrymme för det 

i denna uppsats och vi väljer istället att lägga fokus på den nationella värdegrunden och NPM 

utifrån kommunalt äldreomsorgsperspektiv.  

Vi har varit noga med att få empiri från flera olika källor när vi har sökt bland den senaste 

litteraturen i form av böcker, kurslitteratur, doktorsavhandlingar, debattartiklar samt artiklar 

från regeringen och socialstyrelsen. Vidare har vetenskapliga artiklar samt propositioner sökts 

via sökmotorer på internet. Vi har utnyttjat Googles sökmotor där vi har använt sökord som 

nationell värdegrund äldreomsorg, New public management offentlig sektor, värdigt liv, 
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välbefinnande. Dessa sökningar har gett oss flera användbara träffar. Bland annat fann vi flera 

regeringspropositioner samt en lagförändring i SoL 5 kap. § 4 som var intressant och som vi 

ansåg att vi kunde bygga vidare på. Vi fann bland annat olika utredningar och betänkanden 

från statens offentliga utredningar och genom att söka i deras referenslistor hittade vi ännu 

fler litteraturkällor. Vi har dock varit försiktiga med material som vi hittat via Google 

eftersom det kan finns stora mängder oseriösa textmängder där.  

Relevant litteratur har även aktivt sökts på flera olika bibliotek. Litteratur som inte har 

kunnat lånas har inhandlats på adlibris. Vidare ansåg vi det vara av intresse att belysa 

uppfattningar och åsikter om den nationella värdegrunden från aktuella debattartiklar, detta 

för att få en helhetssyn på fenomenets fördelar och nackdelar. I regeringens propositioner 

påträffades länkar till annan relevant litteratur som vi valde att använda oss av, exempelvis 

Socialstyrelsens hemsida. Många länkar innehöll betydande material, i egenskap av olika 

betänkanden och utredningar, som vi har använt oss av.  

4.3 Källkritik 
Alla källor som används i ett examensarbete måste användas utifrån den kunskap som källan 

vill förmedla (Segesten, 2006, s. 43). För att detta skall kunna uppnås krävs en medveten och 

kritisk bedömning av varje källa. En granskning innebär att man för varje källa bör ställa sig 

följande frågor: 

• Vilken form av litteratur är detta? 

• Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 

fråga? 

• Vem är författare – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilket 

perspektiv har anlagts, vilket mål har det haft? 

• När trycktes källan - har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak? 

• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem och i vilket syfte? 

• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och 

professionell kunskap inom mitt ämnesområde (a.a., s. 43)?  

Erik Blennberger och Lars Tornstam är båda frekvent använda källor i denna uppsats vad 

gäller forskning i etik om äldres välbefinnande och vad värdigt liv innebär. Blennbergers 

litteratur bygger på hans mångåriga forskning i detta ämne. Vad som kommer fram i hans 
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litteratur är väldigt detaljerad och preciserad information om vad välbefinnande och värdigt 

liv innebär för äldre personer.  

Detta är något som Tornstams forskning talar lite emot. Han har myntat begreppet 

gerotrancendens som handlar om att det är väldigt individuellt och att vi omöjligen kan veta 

vad vi kommer att tycka om när vi är äldre. Många av Blennbergers definitioner av värdigt liv 

och välbefinnande kan upplevas som komplexa i den meningen att det kan betyda rätten till 

självständighet. Att få bestämma själv är något som Tornstam skulle hålla med om då han 

anser att vi utvecklas hela livet och ingen annan kan veta vad jag vill göra eller hur jag vill ha 

det när jag blir gammal. Blennberger höjer diskussionen i sin litteratur till ytterligare en nivå 

och problematiserar självbestämmandet när han frågar hur länge det är moraliskt riktigt att 

respektera rätten till självbestämmande, om det exempelvis leder till självharm. 

När det avser fenomenet NPM har vi använt oss av bland annat Almqvists bok New Public 

management- om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. I sin roll som forskare vid 

Institutet för kommunal ekonomi, Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet 

samt som forskare och universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola, anser 

vi att Almqvist har god kunskap om fenomenet NPM. Just därför har vi valt att referera till 

den kunskap han har inom ämnet. Almqvist har valt att se på NPM ur i huvudsak tre olika 

perspektiv, genom konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och decentralisering. Vi anser att 

vi har kritiskt granskat all nyttjad litteratur samt sett till både fördelar och nackdelar med 

införande av både den nationella värdegrunden och NPM.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Generellt finns det två olika skalor av pålitlighet att använda sig av, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet och validitet är båda viktiga beståndsdelar i all mätning. Båda handlar om hur 

konkreta mått hänger ihop med en uppfattning. Båda dessa begrepp har en starkt framträdande 

roll eftersom uppfattningar inom samhällsvetenskap ofta är tvetydig, diffus och svår att 

observera (Neuman, 2003, s. 178). Att nå perfekt reliabilitet och validitet i denna uppsats är 

därför näst intill en omöjlighet. Men som Neuman (2003, s. 178) belyser är det ändå något 

som forskare inom samhällsvetenskap strävar efter. Alla forskare strävar efter hög reliabilitet 

och validitet då dessa är av största betydelse för arbetets sanningsenlighet och trovärdighet. 

Detta gäller givetvis även oss för denna uppsats.  

Reliabilitet 

Reliabilitet betyder att något är pålitligt och följdriktigt. Det innebär vidare att om studien 

upprepas i exakt följd så ska resultatet bli identiskt med originalet. Det inbegriper att 
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exempelvis numeriska resultat inte ska variera beroende på omständigheter eller instrumentet 

(Neuman, 2003, s. 179).  

Representativ reliabilitet handlar om reliabilitet hos olika grupper av människor. Här ställs 

frågan: Visar indikatorn samma resultat när man frågar olika grupper av människor? Man kan 

fråga en grupp människor hur gamla de är men frågan är hur många som uppger sin rätta ålder 

(a.a., s. 179)? För att i denna fråga kunna uppnå hög reliabilitet skulle man kunna begära 

identifikationskort eller pass.  

En förutsättning för att det skall finnas reliabilitet i en studie är även att frågorna är rätt 

formulerade (Lilja, 2005, s. 294). Om de delar som skall undersökas är oklara och eller 

symboliskt laddade kan utfallet få en låg reliabilitet. För att uppnå reliabilitet i en studie måste 

studien vara tillförlitlig (Thurén, 2005, s. 34).  

Den litteraturen vi har utgått ifrån förändrar sig inte men vi som tolkar den är individer 

som utvecklas och förändras. Följaktligen kan det hända att vi får andra resultat beroende på 

hur vi tolkar texterna vid aktuell tidpunkt. En farhåga för just reliabiliteten i denna studie kan 

vara att vi för över vår egna subjektiva tolkning till resultatet. Det kan även finnas risk för ett 

selektivt urval vid litteratursökningar där vi som författare väljer information som stödjer våra 

egna ståndpunkter. Enligt Neuman (2003, s. 180) är det dock väldigt ovanligt med perfekt 

reliabilitet.  

Validitet 

Validitet är ett begrepp som fritt kan översättas till giltighet. Begreppet validitet går ut på en 

bedömning av huruvida de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller 

inte. Validitet handlar även om frågan huruvida en eller flera indikatorer, som utformats i 

syfte att mäta ett begrepp, verkligen mäter just det begreppet (Bryman & Bell, 2005, s. 95). 

Validitet innebär vidare att man mäter det som man verkligen vill mäta. Intelligenstest ska 

mäta intelligensen och ingenting annat (Thurén, 2005, s. 34). Neuman anser dock att validitet 

är en överanvänd benämning. Validitet kan betyda att något är sant eller korrekt, samtidigt 

finns det flera olika typer av validitet. I Norstedts engelska ordbok översätts det engelska 

ordet validitet (validity) till giltighet (Norstedts engelska ordbok, hämtad 22 maj, 2011). När 

en forskare säger att en indikator är giltig är den det för ett specifikt ändamål och definition. 

Den kan vara giltig för ett ändamål men inte för ett annat. Exempelvis kan ett frågeformulär 

innehållande moraliska frågor vara giltiga om frågorna ställs till lärare i en studie om lärare, 

men inte om du ställer samma frågor till poliser i en studie om lärare (Neuman, 2003, s. 182). 
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För att öka validiteten i denna uppsats använde vi oss av olika författare inom samma område. 

Exempelvis har Erik Blennberger, Lars Tornstam och Charlotte Roos alla har skrivit om 

välbefinnande och värdigt liv inom äldreomsorgen, som är två centrala begrepp i den 

nationella värdegrunden. Den nationella värdegrundens innebörd har hög validitet då frågor 

om välbefinnande i den valda litteraturen gäller äldre personer och inte barn. 

Att mäta huruvida det finns en spänning i relationen mellan fenomenen värdegrund och 

NPM är inte lika enkelt som att analysera lönsamhet i produktskapande företag. Lönsamhet i 

företag beskrivs med hjälp av budgeteringar och prognoser. Uppdagas olönsamma företag och 

verksamheter kommer dessa att, enligt vår uppfattning, beläggas med sparkrav och 

neddragningar. Att göra analyser om hur just verksamheter inom kommunal äldreomsorg 

drabbas kan självklart utföras. Dock är det viktigt att komma ihåg att de som nyttjar 

kommunal äldreomsorg kanske inte alltid kan föra sin egen talan. Detta innebär en 

komplexitet i att mäta huruvida det existerar något spänningsförhållande begreppet 

värdegrund och NPM. 

Vi, som författare till denna uppsats, har en relativt stor förförståelse/ förkunskap av just 

kommunal äldreomsorg, dock inte lika stor förförståelse av NPM. Detta kan göra att vi 

eventuellt ser på den kommunala äldreomsorgen lika väl som begreppet NPM med något 

färgade glasögon, fast av olika anledningar. Vi antog när vi började denna studie att den 

kommunala äldreomsorgen inte fokuserade på vinst och ekonomi. Denna uppfattning kan 

omedvetet finnas kvar när vi analyserar dessa två fenomen. Vi är dock medvetna om detta och 

kommer att göra vårt yttersta för att genomföra denna undersökning så objektivt som möjligt. 

Att ha hög validitet i en undersökning innebär att man verkligen har undersökt det man hade 

som syfte att undersöka och inget annat (Thurén, 1991, s. 22). Vi anser att vår studie har 

uppnått kravet på validitet eftersom vi har undersökt det som vi ville undersöka samt använt 

oss av relevant litteratur rörande vårt syfte med uppsatsen. Validiteten i avhandlingen är 

följaktligen styrkt eftersom de verktyg vi har använt oss av verkligen har mätt det vi eftersökt. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet, som även kallas yttre validitet, handlar, likt validitet, om huruvida 

resultatet stämmer med verkligheten som i sin tur innebär om något är ”sant” eller ”falskt”, 

eller om resultatet gäller för liknande situationer än den undersökta, eller inte. 

Generaliserbarhet kan endast fastläggas när empirin jämförs med resultatet (Andersen, 

1994, s. 92).  
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Generaliserbarhet handlar om att vara säker på att det som vi finner i litteraturen gäller den 

”population av personer, grupper, miljöer, procedurer” et cetera som innefattas i uppsatsen, 

samt huruvida resultaten kan tillämpas vidare (Backman, 2008, s. 75).  

Vi har använt oss av varierande litteratur från ett antal olika författare. Den valda 

litteraturen hanterar endast ämnen innefattade vårt syfte, så som den nationella värdegrunden 

inom äldreomsorgen, etik inom äldreomsorg samt NPM inom äldreomsorg i Sverige.  

4.5 Etiska överväganden  
Vi skriver denna c-uppsats som en del av våra högskolestudier och därför omfattas denna 

forskningsstudie inte av lag SFS (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor enligt 3 § och 4 §. Uppsatsen behöver därför inte godkännas genom en 

etikprövning enligt SFS 6 §. Då vi endast kommer att använda oss av befintlig litteratur 

kommer ingen intervjuas och därför berörs vi inte av behovet att behöva avidentifiera 

personer eller hålla något konfidentiellt. 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002); 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informera informanterna om att uppgifterna i materialet inte 

kommer att användas för något annat syfte än forskning, då vi inte har några informanter utan 

använder oss av redan publicerat materiel är detta inte aktuellt i vår uppsats. 

Samtyckekravet innebär att allt deltagande i en undersökning är frivilligt och de medverkande 

har sin fulla rätt att inte svara på alla frågor och att avbryta sin medverkan närhelst de önskar. 

Inte heller detta krav är aktuellt i vår uppsats då den är en litteraturstudie. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dom. Allt material vi har använt oss av är redan publicerat.  

Nyttjandekravet innebär att genom att informera informanterna om att det insamlade 

materialet kommer att användas i vetenskapligt syfte och till forskningsändamål. I denna 

uppsats har vi inga informanter. 

Vi har varit noga med att följa god forskningssed och genom att öppet redovisa våra 

metoder och resultat. Arbetets källor hänvisas till korrekt för att uppfylla krav på transparens. 

Ordningsamhet följs eftersom vi sparar allt material på våra hårddiskar hemma samt på Ersta 

Sköndals server och Googles server för back-up.  Vi har inte plagierat, förfalskat eller 

fabricerat material till denna uppsats.  
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4.6 Teoretisk utgångspunkt  
I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska utgångspunkt som är nyinstitutionell 

organisationsteori med tre kompletterande organisationsperspektiv. Vi introducerar kapitlet 

med en förklaring till varför vi har valt nyinstitutionell organisationsteori som utgångspunkt, 

samt varför vi har valt att även analysera vår empiri med hjälp av det symboliska, strukturella 

och Human Resources, HR - perspektivet.  

För att undvika en undermålig teoretisk utgångspunkt kommer vi även att utgå från tre 

olika perspektiv; symboliska, strukturella och HR-perspektivet. Bolman och Deal (2005, s. 

68) har i en dikt fångat motiveringen till behovet av att använda flera olika passande 

perspektiv i analyser:  
Reframe, reframe, put a new spin on the mess you’re in. 
Reframe, reframe, try to play a different game. 
Reframe, reframe, when you´re in a tangle, shoot another angle, 

 

Vi anser att dessa perspektiv är användbara komplement i arbetet med NPM och den 

nationella värdegrunden. Detta för att kunna förklara vilka för- och nackdelar som finns med 

dessa båda fenomen, samt studera huruvida det finns en spänning i förhållandet mellan 

implementeringen av den nationella värdegrunden och NPM.  

Från den nyinstitutionella organisationsteorins utgångspunkt är alltså föreställningen om 

organisationer som rationella redskap i sig regelfäst och fokus ligger istället på att försöka 

förklara hur reformer, som den nationella värdegrunden, och organisationsmodeller, som 

NPM, skapas i organisationernas omgivning och omvandlas samt anpassas till den enskilda 

organisationen. 

De rationaliseringar och omstruktureringar som sedan 1980-talet har uppmärksammats i den 

offentliga sektorn går under beteckningen New Public Management (NPM) och avser den samling 

styrnings- och ledningsmetoder som introducerats inom den offentliga sektorn de senaste åren. 

NPM är en bred term för flera olika managementidéer där många filosofier lånats från den privata 

sektorn. Den privata sektorn förknippas ofta med högre effektivitet och produktivitet. Den 

associeras även i högre grad med vinstintresse, entreprenörskap och utökad rörlighet för 

personalen i fråga. Trots att olika marknadslösningar och ideologier i många avseenden 

genomsyrar den offentliga sektorn har den inte helt konkurrerat ut den gamla byråkratiska 

strukturen. Tidigare organisationsstrukturer, styrmetoder och ideal lever vidare samtidigt som nya 

tillkommer (Hasselbladh, 2008, s. 26). 

När en kommun väljer att konkurrensutsätta exempelvis den kommunala äldreomsorgen 

vad innebär det då för individen? Går det att införa en kostnadseffektivitet och samtidigt 
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arbeta med värdegrundsbegreppet? Vi har försökt att få en förståelse om vad fenomenen 

nationell värdegrund och NPM innebär, samt undersökt vad dessa fenomen innebär för 

äldreomsorgen när de implementeras i verksamheten. Enligt Thylefors (2007, s. 26) bryter 

verksamheter, som arbetar utifrån NPM, ner mål till tydliga mätbara enheter. Detta för att 

kunna mäta om respektive enhet är lönsam och bär sina egna kostnader. I slutändan kan det 

dock få förödande konsekvenser för organisationen som helhet då det finns stor risk att de 

enskilda enheterna i organisationen inte arbetar mot samma mål, och får svårt att se sin roll i 

det stora hela.  

De flesta organisationer idag arbetar målfokuserat och det ses ofta som ett betydelsefullt 

verktyg. Likväl är det viktigt att notera att, om organisationer arbetar mot alternativt med 

klienter kan det ställa till bekymmer att agera allt för målfokuserat. Detta eftersom alla 

individer kan behöva olika stöd i olika situationer. En allt för målinriktad personal som bara 

ser till organisationens bästa kan därför orsaka problem eftersom personalen kanske inte 

uppfattar att målet inte ligger i samma riktning som för klienten/patienten (a.a., s. 27). Många 

organisationer har även egna värdegrunder som de arbetar efter, men då den lagstiftade 

nationella värdegrunden är ny, är det för tidigt att se hur den har och kommer att 

implementerats. Vi försöker dock, med teori som metod, att analysera om kraven i den 

nationella värdegrunden är motstridiga den alltmer implementerade metoden NPM.  

4.6.1 En organisation 

För att begripa vad nyinstitutionell organisationsteori handlar om är det av betydande vikt att 

förstå vad en organisation är. En organisation som den kommunala äldreomsorgen består av 

människor, men har ändå en självständig existens eftersom den kan leva vidare oberoende av 

att personal byts ut. Den existerar oberoende av enskilda individer. Samtidigt är 

organisationen beroende av dessa individer för att kunna fungera. De anställda måste komma 

till jobbet, fotbollsspelare måste komma till matchen och så vidare. Av den orsaken blir 

organisationerna paradoxala fenomen, de blir motsägelsefulla (Ahrne, 1999, s. 13).  

En organisation, som exempelvis kommunalt äldreboende eller hemtjänst, kan vidare 

förklaras som ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” 

(Jakobsen & Thorsvik, 2008, s. 13). Den är ett produktionssystem som producerar en tjänst 

och är därför beroende av sin omvärld. Det innebär att kunderna, som är äldre personer med 

biståndsbeslut om omvårdnadsinsatser, måste vara villiga att betala för tjänsten är ett måste 

(a.a., s. 14-15).   



24 
 

En annan egenskap är spänningen som finns mellan det organisationen kräver, exempelvis 

arbeta utifrån en nationell värdegrund, och den mänskliga aktören. Spänningen uppstår 

eftersom att personalen är människor, med egna erfarenheter och tankar som tolkar vad 

begrepp som värdigt liv och välbefinnande betyder. Personalen utför tjänsten, som består av 

vård och omsorg, men det är ändå en organisatorisk handling. Hur personalen utför omsorgen 

är beroende av att de koordineras med andra inom organisationen (Ahrne, 1999, s. 17).  

Exempelvis är personalen beroende av hur samordnaren lägger schemat. Får personalen 15 

minuter på sig att utföra en tjänst som i verkligheten tar 25 minuter påverkas givetvis 

handlingens resultat (den utförda tjänsten) av detta. Däremot är det viktiga i förståelsen av 

organisationer ändå hur resurserna används för att kunna utföra en tjänst. Det kan ses som en 

transformationsprocess liknande en kedja av aktiviteter där råvaror omvandlas till färdiga 

produkter, tjänster eller beslut. Denna process innefattar människor som använder ”en 

uppsättning verktyg för att lösa en uppgift” (Jakobsen & Thorsvik, 2008, s. 15).   

Empirisk forskning har visat hur organisationer på olika sätt har försökt att skydda sig mot 

de yttre omständigheterna istället för att anpassa sig till dem. Inom organisationer verkade 

dessutom kopplingen mellan organisationsstrukturer, verksamhet och produktionsresultat 

många gånger vara svag. Detta kan leda till att organisationer inte helt och fullt kan betraktas 

som meningsfulla tekniska system. Samtidigt kan inga organisationer betraktas som 

uteslutande tekniska system (Scott, 1992, s. 13). Det är här nyinstitutionella 

organisationsteorin kommer in. Människors beteende och handlande blir det centrala 

studieobjektet eftersom den fokuserar på människorna som utför uppgiften (Jakobsen & 

Thorsvik, 2008, s. 15). I nästa avsnitt förklaras begreppet institution eftersom det har en 

betydande plats i nyinstitutionella organisationsteorin. 

4.6.2 Institution 

Institution är ett begrepp som är föremål för förväxling av begreppet organisation. Institution 

och organisation är två olika definitioner men ibland står begreppet institution för 

organisation. Det har egentligen mer med lagstiftning, regler och normer att göra och det är av 

stor betydelse att särskilja dessa två begrepp eftersom de inte betyder samma sak. Institutioner 

är mer ett kognitivt fenomen som handlar om kunskaper, föreställningar och föreskrifter som 

exempelvis lagstiftning och det finns ett samspel mellan organisation och institution trots att 

de är olika typer av sociala fenomen.  

Organisationer är formella sammanslutningar som innefattas aktörer och vidare innebär 

handling, medan institutioner påverkar människors agerande både som individer och som 
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medlemmar av en organisation (Ahrne & Hedström, 1999, s. 7). En institution kan även 

förklaras som samhällets spelregler som i sin tur påverkar spelarna. Spelarna kan vara de 

människor som tillhör organisationerna eller så kan de vara olika typer av organisationer, det 

är viktigt att hålla isär spelarna och spelreglerna (Stern, 1999, s. 77). Douglas North, 

Nobelpristagare 1993 och ekonom, menade på att institutionen definierar de spelregler som 

gäller för att man ska få tillgång till de belöningar som finns i samhället (Ahrne & Hedström, 

1999, s. 105-106).  Han menade även på att det är viktigt att skilja organisationer och 

institutioner åt på samma sätt som regler skiljer sig från spelarna och meningen med reglerna 

är att definiera hur spelet ska spelas. (North, 1990, s. 4). 

Kopplingen mellan institution och organisation i vårt arbete finns i lagstiftningen som nu 

har en nationell värdegrund instiftad. Den kommer förhoppningsvis påverka organisationers 

utförande av tjänster inom äldreomsorg. NPM är ingen lagstiftad föreskrift men vi anser att 

den kan ses som kunskap eftersom det enligt Almqvist (2006, s. 8) är en samling allmänt 

använda styrnings och ledningsmetoder från den privata sektorn. NPM påverkar givetvis inte 

den kommunala äldreomsorgen på samma sätt som lagstiftade föreskrifter, men ändå på ett 

liknande sätt då den ses på föredömligt av organisationer inom den kommunala 

äldreomsorgen.      

4.6.3 Nyinstitutionell organisationsteori 

Nyinstitutionell organisationsteori är en inriktning inom dagens organisationsteori och den 

studerar institutioners inflytande över organisationer samtidigt som den studerar hur 

organisationer skapar organisationer (Ahrne & Hedström, 1999, s. 7). Med andra ord studerar 

den hur exempelvis lagar, regler och riktlinjer påverkar organisationer som den kommunala 

äldreomsorgen. Nyinstitutionell organisationsteori är den organisationsteori som fått en större 

betydelse inom organisationsanalysen. Grundantagandet i teorin är att organisationer är öppna 

system som samspelar med sin omgivning. Olika regler, normer och kunskapsprocesser från 

omgivningen återspeglas i organisationers struktur samtidigt som organisationer måste vara 

både effektiva och legitima för att överleva (Nordström, 2000, s. 37). Det var under 1970-talet 

som man började leta efter komplement till organisationsteorin då den inte ansågs fånga den 

allt mer organisatoriska komplexiteten. Ett av flera alternativ som dök upp var den 

nyinstitutionella teorin. Komplexiteten som ansågs förekomma i organisationer fanns i synen 

på omställningar som inte enbart sågs som uttryck för interna mål utan dessutom kopplades 

till idéer och strömningar i samhället. Institutioner började ses som förgivet tagna 

handlingsmönster legitimerade av normer och värderingar. Med andra ord: ”så här gör man”. 
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Enligt denna teori är organisationer beroende av samordning och kontroll, men även myter för 

att bidra till en legitimitet och stabilitet. Organisationer eftersträvar överensstämmelse med de 

institutioner de är beroende av och vill jämföras med. Detta kan förklara varför verksamheter 

inom den kommunala äldreomsorgen vill anamma NPM. De ser upp till andra framgångsrika 

företag och imiterar något som verkar vara ett vinnande koncept. Centrala begrepp inom 

nyinstitutionell organisationsteori är organisatoriska fält, institutionell isomorfism, 

rationaliserade myter och isär kopplade organisationskulturer (Kärreman & Rhen, 2007, s. 34-

35).    

Den amerikanske historikern och sociologen Charles Tilly anser att det är viktigt med 

institutionella analyser som har som utgångspunkt en uppfattning om hur ”kultur som 

gemensamma uppfattningar och framställningarna av dem”. Detta då analyserna formar och 

formas, genom gemensamma erfarenheter, i samspelet mellan människor i en dynamisk och 

institutionell och social relationell process (Tilly, 2000, s. 31). Alvesson och Sköldberg (1994, 

s. 99) poängterar dock vikten av att se på institutioner som både en begränsning och möjlighet 

enskilda organisationer. Exempelvis måste olika kommunala äldreomsorger anpassa sig 

genom att följa olika föreliggande rekommendationer som den nationella värdegrunden. 

Legitimiteten blir således drivkraften i organisationens anpassningsprocess och det är här som 

begrepp som isomorfism och organisatoriska fält kommer in i resonemanget.  

Enligt tidigare formuleringar av den nyinstitutionella organisationsteorin leder de enskilda 

organisationernas strävan efter att förena omgivningens myter till strukturlikheter, isomorfism 

(se nedan), mellan organisationer inom en och samma sektor eller så kallade organisatoriska 

fält (se nedan). DiMaggio och Powell som publicerade en artikel 1983 menar att ett 

organisatoriskt fält utgörs av organisationer som finns i och interagerar inom ett i olika 

avseenden likartat institutionellt sammanhang. Inom det institutionaliserade området, 

exempelvis en kommunal äldreomsorg, utbyter och/eller producerar dessa t.ex. samma typer 

av tjänster, omfattas av samma regelsystem och befolkas av samma professionella 

yrkesgrupper (DiMaggio & Powell, 1991, s. 64–65). 

Det organisatoriska fältet består av de organisationer som på olika sätt delar institutioner 

och utbyter resurser i form av exempelvis råvaror, kunskap, regelverk eller professionella 

värderingar. Dessa fält har en viss tendens att, utifrån sett, påminna om varandra eftersom de i 

mångt och mycket bygger på samma formella strukturer. Olika kommunala hemtjänstenheter 

eller äldreboenden utför samma uppgifter, är uppbyggda på liknande sätt, får samma timpeng 

för utförd tjänst, rättar sig efter samma lagar, normer och riktlinjer som de privata utförarna av 

dessa tjänster. Denna homogenisering, som DiMaggio och Powell kallar för isomorfism, 
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betyder ”samma form” eftersom den skapar en slags gemensam form eller struktur. 

Homogeniseringen kan uppstå genom påverkan från organisationens omvärld i form av 

kulturellt bestämda förväntningar i samhället runt om genom exempelvis lagar och 

förordningar men det kan även uppstå genom normer och värderingar i samhället. Vidare 

finns det även en osäkerhet i samhället som uppmuntrar imiterande processer (Kärreman & 

Rhen, 2007, s. 35).  

Organisationer som den kommunala äldreomsorgen imiterar, med NPM, andra 

organisationer som de ser är framgångsrika. Denna homogenisering, isomorfism, kan även 

uppstå genom grupper med gemensamma idéer och uppfattningar tvärs över 

organisationsgränserna. Dessa idéer och uppfattningar får hjälp att spridas genom exempelvis 

den professionalisering som sker genom formell utbildning (a.a., s. 35). Denna syn stärks av 

Jakobsen och Thorsvik (2008, s. 222-223) som menar på att organisationer är beroende av sin 

omvärld för att överleva. Detta i sin tur leder till att organisationen måste anpassa sina mål, 

strategier och strukturer till sin omvärld.  Genom att likna andra organisationer är det lättare 

för organisationen att få en överblick över ”vilka aktörer och händelser i omvärlden som är 

viktiga för verksamheten” (a.a., s. 222). 

Det finns olika typer av omvärldar.  Exempelvis stabila eller dynamiska samt homogena 

eller heterogena. Dessa påverkar en organisations beroende eller oberoende av sin omvärld. 

Med en stabil och homogen omvärld har organisationer större fokus på kostnadseffektivitet 

genom att de kan och vill satsa på att producera varor eller tjänster till lägsta möjliga kostnad. 

Dessa organisationer, som har få specialiserade enheter, koordinerar och styr sina enheter med 

regler och normer. Dessa tillvägagångssätt är betydelsefulla och kan hjälpa organisationen att 

växa. Dessutom finns det en stor skillnad mellan de som producerar och de som fattar beslut. 

Vidare kan detta leda till en stor och hög hierarki (Bolman & Deal, 2005, s. 225). Det är dock 

för just detta stabila och homogena synsätt som denna teori har kritiserats. Den 

nyinstitutionella teorin har kritiserats för att inte ha givit förändringar och variation tillräcklig 

uppmärksamhet.   

En organisation med en dynamisk och heterogen omvärld måste lära sig att klara av 

osäkerhet genom strategier inriktad på innovation (a.a., s. 226). Med en dynamisk omvärld 

måste organisationen förhålla sig till alla de förändringar som direkt påverkar organisationen. 

Den heterogena omvärlden består av många olika aktörer och det kan bli svårt att prioritera 

mellan dessa. Typexemplet på en organisation med en heterogen omvärld har många 

verksamhetsområden som gör att de måste förhålla sig till olika kundgrupper med stora 

variationer av behov (a.a., s. 223). Den kommunala äldreomsorgen har en heterogen omvärld i 



28 
 

och med att de har flera verksamhetsområden som exempelvis hemtjänst, äldre- och 

demensboenden och dagverksamheter et cetera. 

Denna teori har kritiserats för sin oförmåga att beskriva hur institutionaliseringen sker i 

praktiken och har blivit beskrivet som ett trubbigt verktyg i analys av detaljerat material. 

Vidare har den kritiserats för att den ser stabilitet som norm istället för förändring och som 

svar på denna kritik har en ny skola vuxit farm som heter ”skandinaviska institutionalismen” 

(Kärreman & Rhen, 2007, s. 36). 

4.6.4 Det symboliska perspektivet. 

Det symboliska perspektivet handlar om att människor skapar sig en förståelse av den röriga 

värld de lever och arbetar i. Det centrala blir mening, övertygelse och tro. Symboler fungerar 

som byggstenar i människors kulturer på samma sätt som vatten är för fiskar är kulturer 

människans livsmiljö (Bolman & Deal, 2005, s. 294). I det symboliska perspektivet är det 

viktiga inte vad som händer utan vad det betyder. Händelser får olika betydelser eftersom 

människor tolkar erfarenheter på olika sätt.  Detta leder till en mångtydighet och osäkerhet 

som för att hantera denna förvirring skapar människor symboler. Den nationella värdegrunden 

fungerar som en slags symbol för att skapa ett gemensamt synsätt inom äldreomsorgen. 

Händelser och processer får i det symboliska perspektivet ofta stor betydelse för det som 

uttrycks, mer än det som produceras. Det skapas myter, hjältar och hjältinnor, ritualer, 

ceremonier och historier.  Denna kultur blir ett kitt som håller ihop organisationer och förenar 

människor runt en gemensam uppsättning värderingar och övertygelser (a.a., s. 296-297). 

Normerna om vilka organisationsstrukturer som representerar de mest rationella och moderna 

sätten att organisera en given verksamhet kan ses som rationaliserade myter.  I den här 

meningen betyder myterna att de tas för sanna utan att vara prövade. De är rationaliserade i 

den bemärkelsen att de kommer till uttryck i så kallade förgivet tagna regler kring både medel 

och mål (Meyer & Rowan, 1992, s. 22). 

Enligt det symboliska perspektivet är organisationer, som verksamheter inom kommunal 

äldreomsorg, komplexa och föränderliga. Som i ett flipperspel med en elastisk och en ständigt 

föränderlig labyrint av hinder, vallar, buffertar och fällor, stöts beslut, aktörer, planer och 

viktiga frågor mot varandra. Sammanvävda åsikter, värderingar och traditioner hjälper de 

anställda att förstår vilka de är och hur de utför sina uppgifter. Med detta betraktas 

organisationer som unika kulturer eller stammar (Bolman & Deal, 2005, s. 297). Det är med 

dess symboler som företaget kommunicerar med omvärlden (a.a., s. 300).  
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Myterna i en organisation är historien bakom historien och den förklarar, uttrycker och 

genererar sammanhållning och kamratskap. Myter reder ut motsägelser genom berättelser som 

hjälper oss att sammanbinda nutiden med historien. Myter förankrar en organisations 

värderingar som i sin tur definierar det som organisationen står för. Till skillnad från mål är 

värderingar av abstrakt karaktär som åtskiljer en organisation från en annan, de skapar en 

känsla av identitet och tillhörighet (a.a., s. 307). Visioner förvandlar organisationens 

kärnideologi till en bild av hur framtiden kan komma att se ut. Den nationella värdegrunden 

blir en vision och ledstjärna som verksamheten ska arbeta mot.  Det är en delad dröm som 

kastar ljus på nya möjligheter. Den abstrakta visionen ger konkreta bilder som binder ihop 

historia, legend och kärnfilosofi med framtida händelser (a.a., s. 308).  

En organisations hjältar eller hjältinnor kan exempelvis vara chefer som tillför något 

positivt, samtidigt kan de även tillföra något negativt i form av exempelvis förakt. Ett företag 

kan använda sig av hjältar och hjältinnor genom att uppmärksamma vanliga anställda som gör 

något bra och ovanligt för organisationen. Det finns vissa företag som regelbundet hyllar och 

firar sina hjältar och hjältinnor som kan stärka et företags känsla av samhörighet och 

beslutsamhet (a.a., s. 310-311). Att uppmärksamma personal som gör ett bar jobb kan bli ett 

sätt att lättare implementera den nationella värdegrunden inom kommunal äldreomsorg. 

Historier, berättelser och sagor erbjuder stöd, tröst, vägledning och hopp åt människor i alla 

åldrar och de ”förmedlar information, etik, värderingar och myter på ett levande sätt” (a.a., s. 

313).  

Historier är ett viktigt verktyg som kan användas för att sprida ett företags myter eller bidra 

till en etablering och ett upprätthållande av traditioner. Samtidigt förmedlar dessa historier 

företagets identitet och värderingar både innanför och utanför organisationen. Dessutom 

skapas både ett stöd och förtroende för det företaget. Historier och myter kan förmedla ett 

budskap om framgång eller övertäcka ett misslyckande (a.a., s. 315).  Ritualer som 

exempelvis morgonkaffet i fikarummet, morgonmötet och fredagsfika ger en struktur och 

mening åt livet både hemma och på arbetsplatsen. Ritualer i en organisation förankrar 

anställda vid en central punkt med en fast grund att stå på (a.a., s. 315). Här kan arbetsledare 

använda tiden med sin omvårdnadspersonal till att diskutera exempelvis mål, effektivitet, 

konkurrens, värdigt liv och välbefinnande samt belöna duktig personal.  

4.6.5 Strukturella perspektivet 

Det strukturella perspektivet handlar om tron på rationalitet och den formella ordningen. När 

den formella ordningen utformas på rätt sätt, ger den utrymme för både gemensamma 
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målsättningar och individuella skillnader. Det finns även ett antagande att organisationer 

existerar för att uppnå specificerade mål och strukturen i en organisation måste passa 

organisationens villkor som exempelvis mål, teknologi, arbetsstyrka och omgivning. Problem 

som uppstår kommer av strukturella svagheter och kan åtgärdas med analys och 

omstrukturering (Bolman & Deal, 2005, s. 75).  Strukturen i en organisation fungerar som ett 

lags ritning över officiella förväntningar och interageranden mellan olika interna deltagare 

som exempelvis högre chefer, arbetsledare och anställda. Strukturen kan dock vara både 

begränsande och möjliggörande. Strukturen är begränsande när den lägger barriärer i vägen, 

begraver anställda i formaliteter eller ger chefer mer ökad kontroll över sina anställda. Den 

har en positiv inverkan på arbetsmoral när den hjälper människor att utföra sina 

arbetsuppgifter ordentligt (a.a., 2005, s. 77).    

Det strukturella perspektivet härstammar från två traditioner. Den ena från Fredrik Taylor 

som ”bröt ner varje arbetsuppgift i en minut långa bitar och omskolade anställda för att 

effektivisera varje rörelse och sekund i deras arbetsdag”. Detta angreppssätt kom att kallas för 

scientific management. Den andra traditionen härstammar från Max Webers arbeten. Han var 

en tysk ekonom och sociolog, verksam i början av 1900-talet när patriarkat sågs som ett 

förnuftigt och effektivt sätt att styra organisationer på. Patriarkala organisationer dominerades 

av en fadersgestalt och som enda individ hade denne nästintill oinskränkt makt att belöna och 

bestraffa, befordra eller avskeda anställda (a.a., s. 76).  

I dag ser det strukturella perspektivet bortanför individerna och ser istället arbetets sociala 

arkitektur (a.a., s. 100). Den sociala arkitekturen handlar om en möjliggörande infrastruktur 

där personal kan göra sitt bästa. Dramatiska förändringar i teknologi och organisationers 

omvärld gör emellertid att gamla strukturer snabbt blir föråldrade vilket har inneburit förnyat 

intresse för organisationsdesign. Globalisering, konkurrens, teknologi, kundförväntningar och 

personalens dynamik tvingar organisationer både att tänka om och omforma sina strukturella 

mönster (a.a., s. 79).  

Detta gäller i hög grad även den kommunala äldreomsorgens olika verksamheter. De har, 

precis som de privata utförarna, en begränsad budget att hålla sig till och måste konkurrera i 

kvalitet med andra privata omsorgsutförare. Två centrala utgångspunkter inom 

organisationsstrukturen är hur arbetsuppgifterna fördelas och hur roller och enheter 

samordnas när ansvarsområden har bestämts och det finns både fram och baksidor av bägge 

utgångspunkter.  Avdelningar eller enheter som prioriterar på sina egna uppgifter handlar mer 

på egen hand. Detta kan leda till att verksamheten lägger för stort fokus på sina egna mål i 

stället för på det större uppdraget. Större kommuner har flera hemtjänstenheter, uppdelade 
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efter områden och har de för stort fokus på sin egen enhets mål kan det bli svårare att 

exempelvis motivera överflödig personal att tillfälligt arbeta i ett ”annat område” för en annan 

hemtjänstenhet. Personal som tänker så ser inte hela verksamheten som en verksamhet utan de 

ser bara sin del, sitt område.  

Det är svårt att få självständiga enheter att dra åt samma håll. Därför är det viktigt för 

verksamheter att använda flera samordningsmetoder i arbetet med individuella- och 

gruppinsatser. Det är till exempel fördelaktigt att sätta ihop lokala initiativ med den större 

organisationens målsättningar. Detta kan uppnås med antingen en vertikal samordning som är 

toppstyrd där de högre nivåerna kontrollerar de lägre genom formellmakt, regler och policy, 

samt planerings och kontrollsystem, eller en lateral samordning där organisationen är mer 

platt (a.a., s. 79).  

För att få fram en lämplig organisationsstruktur måste hänsyn visas till ett antal 

situationsvariabler som exempelvis: Vem bestämmer? Vad vill vi åstadkomma? Vad måste 

göras? Hur ska vi fatta beslut? Vilka speciella färdigheter och kunskaper har verksamhetens 

olika medlemmar, et cetera? En centraliserad maktform har ofta visat sig fungera bäst i en 

mångtydig och snabbföränderlig situation, speciellt där tidsfaktorn är av stor betydelse (a.a., s. 

133). Vidare det är viktigt att utifrån detta perspektiv förstå att gruppens storlek varierar och 

med det skiljer sig gruppens strukturella krav på utförda uppgifter markant.  Som exempel är 

lagsporten en passande motsvarighet. Spelarnas beroende av varandra varierar från sport till 

sport och därför kräver varje lagsport sin egen unika lagstruktur. På samma sätt som 

exempelvis en hemtjänstverksamhet måste varje spelarteam vara anpassade efter den uppgift 

de ska genomföra. Den sociala arkitekturen ser därför olika ut inom olika sporter eller 

verksamheter (a.a., s. 137). Strukturen inom exempelvis en hemtjänstverksamhet bidrar 

antingen till en försämring eller till en effektivisering av arbetet och därför kan en 

medvetenhet om roller och strukturer ha en avgörande betydelse (a.a., s. 146). 

4.6.6 HR- perspektivet 

På 1950-talet var Douglas McGregor en av få amerikaner som ansåg att anställda bryr sig om 

i fall de gör ett bra jobb eller inte. Han var övertygad om att anställda skulle prestera bättre 

om ledningen anpassade arbetsuppgifterna utefter deras behov (Bolman & Deal, 2005, s. 

149). Human Resources perspektivet, förkortat HR- perspektivet, ser människors färdigheter, 

attityder, energi och engagemang som tillgångar av stor betydelse.  I organisationer eller 

verksamheter som orsakar känslor av alienering, avhumanisering och frustration slösas de 

anställdas kompetens bort.  
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Det kan handla om exempelvis frekventa omstruktureringar i en hemtjänstverksamhet, eller 

förväntningar från ledningen att en personalgrupp på två personer ska klara av samma 

arbetsbelastning som en på fyra stycken, eller att en arbetsgrupp på tre personal på ett 

demensboende ska klara av samma uppgifter som lika många på ett äldreboende. Det kan 

vidare handla om att exkludera viss personal vid personalmöten eller tillställningar på grund 

av deras tillfälliga anställning, en alienering.  Det kan leda till att anställda lägger en stor del 

av sin tid och energi på att göra motstånd och försöka vinna över systemet som i sin tur leder 

till låg arbetstillfredsställelse.  

HR- perspektivet erbjuder en annan möjlighet där organisationer kan mobilisera energi, 

skapa produktivitet och fungera på ett sätt som alla tjänar på. HR- perspektivet. Enligt HR-

perspektivet finns organisationer till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom. Ett annat 

antagande är att människor och organisationer behöver varandra. Organisationer behöver nya 

idéer, kunskaper och förmågor samtidigt som människor behöver lön och utvecklings- och 

karriärmöjligheter (a.a., s. 150-151).  

Behovsbegreppet spelar en stor roll i HR- perspektivet trots att det är vagt och 

kontroversiellt. En metafor för att få klarhet i behovsbegreppets betydelse handlar om en 

trädgårdsmästare som vet att varje växt har sina unika behov. Det krävs en kombination av 

ljus, fukt, temperatur och jordmån för att den ska växa och trivas. Den vänder sina blad mot 

solen för att få mer ljus och borrar ner sina rötter ännu djupare i jorden för att få vatten. Ju 

mer växten mognar ökar också förmågan att överleva. På liknande sätt påverkas människan av 

sin omgivning. Människan strävar på liknande sätt som växten efter att uppnå sin biologiska 

potential, som ett barn som går från att vara beroende till att vara en oberoende vuxen. Barn 

har ett kort tidsperspektiv där deras intressen snabbt väcks och glöms, men med tiden mognar 

barnet och får en större självkännedom och förmåga till impulskontroll. HR- teoretiker tycker 

att det strukturella perspektivet behandlar arbetare mer som barn än vuxna. De menar på att 

den strukturella ordergång där chefer styr och kontrollerar underordnade uppmuntrar 

passivitet och beroende som står i direkt konflikt med friska människors behov. Detta leder i 

sin tur till att anställda kommer att hitta sätt att reagera på denna frustration som oundvikligen 

uppstår (a.a., s. 153 och158). Reaktioner på frustrationer leder till upplevelser av förnedring, 

ilska och utmattning och cheferna i sin tur gör allt för att skydda sig från reaktionerna på 

denna förbittring.  

HR- perspektivet handlar om att investera i människor och hitta rätt passform mellan 

individuella och organisatoriska behov. Det handlar om förhållandet mellan människor och 

organisationer och hur de behöver varandra. Äldreomsorgen behöver sin personal för att 
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kunna konkurrerar med andra utförare. Samtidigt behöver personalen äldreomsorgen för 

arbete och lön. Är inte kunderna nöjda med personalen eller tjänsterna byter de utförare. 

Följden kan bli att verksamheten går under och personalen förlorar sina jobb. Passformen är 

inte alltid rätt och när dessa två inte lyckas fylla varandras behov anser HR- perspektivet att 

en eller båda parter blir lidande. Individerna upplever att de inte blir sedda och 

organisationerna upplever att de anställda inte gör sitt bästa eller till och med motarbetar 

organisationen de arbetar för. Att få en bra passform tjänar alla på. De anställda får ett 

meningsfullt och tillfredställande arbete och organisationen får den energi och kompetens som 

krävs för att de ska uppnå sina mål (a.a., s. 168 och171).  

5 Resultat 
I detta kapitel kommer en redovisning av den empiri vi samlat in. Den beskriver, utifrån olika 

litterära källor den nationella värdegrunden och NPM samt vilka för- och nackdelar som finns 

med dessa två fenomen. 

5.1 Nationell värdegrund inom kommunal äldreomsorg?  
Enligt Dagens samhälle (hämtad den 28 maj 2008) låter endast var femte kommun de äldre 

vara med och planera hur de vill duscha, äta, delta i sociala aktiviteter och komma utomhus.  

När regeringen föreslog att begreppet värdegrund skulle föras in i socialtjänstlagen skulle 

därför särskilt fokus ligga på vad begreppet värdighet ska innebära för den äldre personen 

(Blennberger & Johansson, 2011, s. 5). Enligt värdighetsutredningen, som bygger på tidigare 

forskning, inbegriper värdighet för den äldre att ”så långt som möjligt, kunna leva sitt liv 

utifrån sin identitet och personlighet” även med insatser från äldreomsorgen. 

Värdighetsutredningen (SOU 2008:51, s. 115) har genom forskning kommit fram till att 

verksamheter som bland annat hemtjänst ska inriktas på att möjliggöra ett värdigt liv med 

känsla av välbefinnande. Även en känsla av trygghet och meningsfullhet ökar välbefinnandet 

som i sin tur hör till ett värdigt liv. Huvudbegreppen i den nationella värdegrunden blir 

således värdigt liv och välbefinnande.  

För att kunna åstadkomma ett perspektivskifte i synen på äldre och åldrandet behövs en 

nationell värdegrund som är anpassad till dagens och morgondagens äldres önskningar om att 

få leva det liv som stödjer deras personlighet och identitet (a.a., s. 112). Hela utredningen om 

en nationell värdegrund syftar till att höja kvaliteten för de äldre samt underlätta 

äldreomsorgens förändringsarbete (a.a., s. 13).  
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5.1.1 Värdigt liv 

Värdighet är både en subjektiv och stipulativ definition eftersom det aktuella sammanhanget 

bestämmer hur begreppet ska användas. Den stipulativa definitionstypen är även nominell i 

den bemärkelsen att den inte har några sanningsanspråk. Den är varken sann eller falsk.  När 

man använder sig av nominella definitioner är det definierandet som är primärt. Att begreppet 

värdighet är av stipulativ natur betyder att det handlar om hur vi förhåller oss till definitionen. 

Vi, författarna, bestämmer (stipulerar) hur vi definierar och använder just detta begrepp i det 

här arbetet (Sohlberg & Sohlberg, 2006, s. 102).  

Lars Tornstam som har myntat begreppet gerotrancendens menar på att vi vid 30 års ålder 

inte kan förutsäga vad vi kommer att tycka om eller ha behov av när vi är 66 år. Ändå är det 

frestande att projicera våra aktuella vanor och preferenser in i framtiden. Han menar på att 

med personlig tillbakablick och stöd i tidigare forskning är detta likställt med att ”hoppa i 

galen tunna”. Vad han tyckte om vid 50 års ålder var ”glammiga partyn med många nya 

ansikten” men det betyder inte att han fortsätter att tycka det vid 66 års ålder. Han upplever 

även själv hur det med ökad ålder uppstått ett nytt behov, ett behov av ”god kontemplativ 

självensamhet” som är kombinerad med en ny aktivitet, intresset för klassik musik, reggae 

och countrymusik samt filosofiska turer på motorcykeln. Lars Tornstam menar på att det 

viktigaste vid exempelvis 80 års ålder är att få vara självbestämmande och få lov att göra eller 

inte göra det man själv vill just då. Den äldre personen ska, enligt honom, inte behöva göra 

det som personal och anhöriga anser att de ska göra för att motsvara deras egna definitioner 

på ett värdigt liv och gott välbefinnande.  Han anser även att omsorg inte ska präglas av vad 

den äldre personen har tyckt om tidigare i livet eller haft behov av. Detta eftersom 

människans identitet och personlighet inte slutar att utvecklas. Önskan av frihet hänger inte 

bara på goda avsikter i form av allmänt formulerade värdegrunder utan det hänger även på 

tillräcklig personaltäthet och hur ofta man får göra egenvalda aktiviteter. ”Enbart goda 

avsikter kan ju tyvärr utgöra en snitslad bana på vägen till en väldigt varm och obehaglig 

plats” (unt.se, hämtat den 8 juni 2010). 

Blennberger och Johanson (2011, s. 25) som båda har forskat i betydelsen av begrepp som 

välbefinnande och värdigt liv menar på att värdighet kan definieras olika i olika sammanhang 

och de förklarar att en person kan ha ”en värdig stil” eller att något är ”under min värdighet”. 

De anser att med begrepp som ”ett värdigt liv” får det en mer generell och likvärdig betydelse 

för människor. Dock betonas att rätten till ett värdigt liv beror på vilken kultur och tid vi lever 

i.  
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5.1.2 Begreppsförklaringar för betydelsen av värdigt liv 

Värdighetsutredningen tilldelar begreppet värdigt liv innebörder som integritet i privatliv, 

kroppslig integritet, autonomi (självbestämmande), delaktighet, individanpassning, insatser av 

god kvalitet samt ett gott bemötande av den äldre och dennes anhöriga (SOU 2008:51, s. 120).  

Att respektera den privata sfären innebär att artighet och hänsyn har att göra med den 

omsorg som ges oavsett om det sker i den äldres privata hem eller i ett särskilt boende för 

äldre. Personal behöver inte heller veta allt om den äldre personen, det begränsar sekretessen. 

Lika väl begränsar den vad personal sprider för information om personen i fråga (Blennberger 

& Johansson, 2011, s. 25-26). Rätten till den privata sfären handlar vidare om hur alla 

människor har rätt att hålla saker för sig själv och det ska ingen annan kräva att få ta del av. 

Att bryta sekretessen och föra information om någon vårdtagare vidare skulle inte bara bryta 

ett förtroende, det är även en kränkande handling och inte minst är det olagligt (Roos, 2010, s. 

28).  

Att respektera den kroppsliga integriteten innebär att en människas kropp ska hanteras 

hänsynsfullt och med respekt och därför ska särskild hänsyn visas den kroppsliga integriteten 

vid till exempel toalettbesök, blöjbyten, dusch och påklädning. (Blennberger & Johansson, 

2011, s. 25-26). Det är dessvärre lätt att kränka den äldre människans kroppsliga integritet när 

denne är beroende av hjälp med sin personliga hygien, men om personal tänker utifrån rätten 

till självbestämmande kan detta göras så skonsamt som möjligt (Roos, 2010, s. 28). 

Autonomi (självbestämmande) är även det en betydelsefull del i ett värdigt liv. Att vara 

beroende av vård och omsorg innebär att vårdpersonalen kommer att ha en särskild påverkan 

på hur den äldre personen lever sitt liv. Denna särskilda påverkan är något som människor 

normalt inte har på andra individer och därför är det viktigt att uppmärksamma om det finns 

olika aspekter av den äldre personens autonomi (självbestämmande). Detta är speciellt viktigt 

om personal exempelvis har en grundsyn på äldre som en grupp med liknande inställningar 

och uppfattningar om livet (Sandman, 2005, s. 1). Självbestämmande handlar dessutom om att 

den äldre personen ska ha makt över sin vardag. Både den äldre och dennes anhöriga ska 

kunna påverka både omsorg och service i form av inflytande över omsorgens dagliga innehåll. 

Detta har starkt stöd i lagen. Personal ska även vara lyhörda samt aktivt fråga och försöka 

förstå vad den äldre personen önskar. (Roos, 2010, s. 26).  

Att beakta den äldres självbestämmande kan också innebära att personal ska klara av att 

uppmärksamma synpunkter, kritik och klagomål på ett proffsigt sätt. Under denna definition 

ingår även rätten till att få påverka när man går och lägger sig, stiger upp, äter, vad man äter, 

när man duschar et cetera.  Rätten till självbestämmande ska även betyda att den äldre 
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personen ska kunna påverka vilken personal som genomför insatserna. Vårdtagaren har dock 

inte rätt att välja en särskild person som ska utföra insatserna, men han eller hon ska kunna 

välja om de till exempel vill att en man eller kvinna hjälper till med exempelvis den 

personliga hygienen (SOU 2008:51, s. 122). När det gäller rätten till självbestämmande för 

personer med nedsatt beslutsförmåga anses försök att påverka den äldre inte vara i konflikt 

med självbestämmanderätten (så länge påverkan är öppen och objektiv) för att undvika att 

personen kommer till skada. Dock får detta inte utföras på ett bedrägligt sätt genom till 

exempel manipulation eller att lura någon. Att använda tvång, lura eller manipulera någon är 

inte bara en kränkning av personens värdighet och integritet, det är även olagligt (a.a., s. 122).  

Delaktighet är att ha en aktiv medverkan samt medinflytande. Genom delaktighet får en 

person fatta egna beslut och därmed kan ett värdigt liv i alla fall delvis möjliggöras. Dessutom 

gör det att den äldre personen lättare förlikas med sin sjukdom och därmed bättre klarar sin 

dagliga egenvård. Detta i sin tur ger en positiv inverkan på den äldre personens 

hälsoupplevelse.(Roos, 2010, s. 30). Delaktighet är jätteviktigt och ska ses som ett 

komplement till självbestämmandebegreppet eftersom det av olika anledningar inte alltid kan 

bli aktuellt med ett verkligt självbestämmande. Det kan till exempel handla om önskemål som 

är omöjliga att förverkliga eller om önskemålen inkräktar på andras rätt till självbestämmande 

(SOU 2008:51, s. 122-123). 

Individanpassning handlar om att observera äldre personers kulturella och etniska 

bakgrund men även skillnader i män och kvinnors behov och önskningar. Individanpassning 

kan dock hindras av stereotypa uppfattningar om till exempel könsroller eller fördomar kring 

vissa kulturer. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på detta. Att arbeta på ett 

individanpassat sätt går ut på att både lägga märke till samt stärka de resurser som en person 

har (a.a., s. 123). Detta är särskilt viktigt att vara uppmärksam på eftersom varje individ har 

olika resurser och förutsättningar. Det finns emellertid en risk att uppmärksammandet av 

kulturella, etniska eller religiösa olikheter hos personer hindrar individanpassning då personer 

kan tolkas utifrån de standardnormer som anses verka inom en religion, kultur eller grupp 

(Blennberger & Johansson, 2010, s. 29). Individanpassning handlar om att ge den äldre 

personen en för han eller hon meningsfull vardag genom att få utrymme att leva enligt sin 

identitet samt möjlighet att delta eller slippa delta i kulturella och religiösa aktiviteter (SOU 

2008:51, s. 124). 

Insatser av god kvalitet samt ett gott bemötande är som begreppet värdigt liv exempel 

subjektiva och stipulativa definitioner. Vad är god kvalitet och ett gott bemötande? Det beror 

på vem man frågar. Med värdegrundens olika aspekter, som vi har talat om tidigare, tolkas 
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god kvalitet och ett gott bemötande som när dessa uppfylls. Med andra ord möjliggör 

omsorgen ett värdigt liv när rätten till en privat sfär, kroppslig integritet, självbestämmande, 

individanpassning och delaktighet et cetera uppfylls. Blennberger och Johansson (2010, s. 31) 

menar på att låg kvalitet på omsorgen kränker den som får insatsen, därför ska tillräckliga 

resurser för en kvalificerad omsorg vara en självklarhet. Begreppet ”tillräckliga” är också 

subjektivt och stipulativt och lämnar inom dess ram ett stort utrymme för tolkning.  

Att socialtjänsten ska vara av god kvalitet är inget nytt. Det har framgått sedan 2001 i SoL 

3 kap. 3 § att kommuners insatser ska vara av god kvalitet som ständigt ska utvecklas och 

säkras. Kvalitet är som många andra begrepp inom detta ämne svårfångat och frågan om vad 

som är god kvalitet beror på vilka behov och förväntningar som finns (Socialstyrelsen, 2010, 

s. 15). En annan lag som har omedelbar betydelse för att god kvalitet ska åstadkommas är 

diskrimineringslagen (2005: 567). I denna lag 2 kap. 3 § nämns förbud mot diskriminering 

hos verksamheter inom socialtjänsten. Den ska vi dock inte fördjupa oss i här. 

Värdegrundsutredningen anser att äldreomsorg av god kvalitet bland annat handlar om att 

ha lagenliga mål som är uppföljningsbara, rutiner för att ta vara på och lära av synpunkter, att 

äldre får adekvat smärtlindring, rätt medicinering samt att det finns åtgärder för att bevara så 

goda syn och hörselfunktioner som möjligt (SOU: 2008:51, s. 66 och 308). Blennberger och 

Johansson (2010, s. 31) menar på att nyanställda och studerande på praktik har lättare att se 

hur traditioner och invanda mönster kan skapa okänsliga verksamhetskulturer, men detta kan 

vara svårt för denne att hantera som ny person i en etablerad miljö med ett sammansvetsat 

arbetslag. De förklarar vidare hur reflekterande samtal på arbetsplatser kan skapas genom att 

ställa den enkla frågan ”skulle du vilja bo här när du blir gammal?”. Liknande frågor kan 

ställas till hemtjänst personal: ”Skulle du vilja bli omhändertagen på detta sätt?”, eller ”skulle 

du behandla din mormor eller mamma på samma sätt?” 

5.1.3 Välbefinnande 

Välbefinnande är, precis som värdigt liv, en subjektiv och stipulativ definition. I denna 

uppsats använder vi begreppsdefinitioner som tillkommit genom tidigare forskning. 

Begreppet välbefinnande har därigenom fått betydelser som meningsfullhet och upplevelse av 

trygghet. Genom litteratur som kommer av tidigare forskning framkommer det att äldre 

personer måste känna en mening med vardagen och känna sig trygga för att de ska må bra. Att 

hitta en mening med livet har därför stor betydelse för människor som hela sitt liv söker en 

mening med sin tillvaro, dock kan meningen med livet ha olika innebörd vid olika perioder 
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under livets gång (Roos, 2010, s. 49).  Begreppet välbefinnande definieras därför genom 

begrepp som meningsfullhet, trygghet.  

5.1.4 Begreppsförklaringar för betydelsen av välbefinnande 

Trygghet innebär för de flesta att få sina behov tillgodosedda men även att få känna lugn och 

säkerhet. Därför medför det en känsla av otrygghet när vi upplever plötsliga händelser och 

överraskningar som vi inte kan kontrollera. Kontroll över sin tillvaro är därför A och O för att 

den äldre ska känna sig trygg (Roos, 2010, s. 49). Då åldrandet leder till minskad 

funktionsförmåga och självständigt liv, får dålig hälsa en betydande roll i den äldre personens 

liv. Detta eftersom dålig hälsa hindrar den äldre personens möjlighet att utforma sitt liv 

självständigt. Med detta i åtanke blir det tydligt hur samverkan mellan individer och samhället 

grundläggande för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Samhället kan möjliggöra god hälsa för 

äldre men individen själv måste också välja det hälsosamma valet (Wånell, 2006, s. 185 och 

186).   

Meningsfullhet, som är det andra stora begreppet som innefattas i begreppet välbefinnande, 

kan handla om förmåga att hantera tidigare livserfarenheter. Tidigare positiva upplevelser av 

förtroende, självbestämmande, identitet samt intimitet är nödvändigt för att den äldre 

personen ska få möjlighet att hantera relaterade situationer. En känsla av sammanhang bottnar 

i erfarenheter av tillit, självbestämmande och intimitet. Därför är det viktigt att förstå 

sambandet mellan en individs livshistoria och dennes välbefinnande (Hagberg, 2006, s. 76). 

En annan aspekt av välbefinnandet har med det sociala nätverket att göra. Det kan fungera 

som en buffert mot sjukdom, insjuknande och sjukdomsupplevande, med andra ord alla 

aspekter av personens fysiska välbefinnande (a.a., s. 77). Detta stämmer även överens med 

värdighetsutredningens uppfattning om att välbefinnandet grundar sig på en persons känslor.  

Denna del av värdegrunden är därför svår, nära nog omöjlig, att garantera. 

Värdighetsutredningen menar istället att verksamheter som hemtjänst inom äldreomsorgen 

kan skapa förutsättningar för att bidra till den äldres välbefinnande (SOU 2008:51, s. 111). 

Det kan handla om att medverka till att skapa olika former av samhörighet, stärka personens 

självkänsla samt möjliggöra vistelse i en bra närmiljö. Det kan även betyda att personal 

hjälper den äldre att bevara sina kontakter och gemenskap, detta inkluderar inte bara nära 

familj utan även vänner och föreningsliv et cetera (Lagrådsremiss, 2010, s. 31).  

5.2 Fördelar med en nationell värdegrund 
Folkhälsominister Maria Larsson skriver i en debattartikel i Dagens nyheter hur den nationella 

värdegrunden ska genomsyras i den service som kommunerna ger de med äldres inflytande 
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och deltagande. Hon skriver vidare att de äldre ska kunna påverka sina hemtjänstinsatser 

samtidigt som kommunerna ska bli skadeståndsskyldiga om de inte klarar av sina åtaganden. 

Hon anser även att det finns en stor efterfrågan bland personal att arbeta med 

värdegrundsfrågor då många situationer inom äldreomsorgen ställer stora krav på personalens 

förmåga att ge ett bra bemötande samt visa empati (Dagens nyheter, 5 april 2011)  

I ett informellt samtal med en enhetschef, för bland annat kommunal hemtjänst, i 

Stockholm framkom vikten av att använda värdegrunden som en vision för att ge 

verksamheten en ledstjärna. Hon menade på att en vision fungerar som ett mål, något ett 

arbetsteam gemensamt ska sträva efter. Värdegrunden får här även ett stort symboliskt värde 

och som ledstjärna blir den något all personal ska arbeta utifrån (Personlig kommunikation, 6 

april, 2011). En annan fördel med en nationell värdegrund inom äldreomsorgen är att den 

tydliggör den människosyn, de värderingar och förhållningssätt samt de etiska normer och 

regler som är grunden för arbetet med de äldre (Lagrådsremiss, 2010, s. 22 och 24). Det är 

även menat att äldre ska, med införandet av en lagstiftad värdegrund, få mer att säga till om 

samt kunna påverka besluten om omsorgen samt när och hur insatserna ska ges (SOU 

2008:51, s. 151).   

En värdegrund som inte bara fokuserar på värdigt liv utan även välbefinnande hos den 

äldre, uppmärksammar vikten av ett socialt, psykologiskt och existentiellt perspektiv på 

äldreomsorgen (Blennberger & Johansson, 2010, s. 44). Med detta i åtanke blir vårt 

förhållningssätt avgörande för den äldre personens välbefinnande. Eftersom värdegrunden 

tydligt anger vilket förhållningssätt vi ska ha i mötet med äldre får en arbetsgrupp 

förhoppningsvis samma förhållningsätt. Detta blir följaktligen mindre förvirrande för den 

äldre vårdtagaren (Roos, 2010, s. 25). Det finns många fördelar med värdegrunden eftersom 

den är uppbyggd på det som anses vara gott och värt att sträva efter. En fördel är att 

regeringen inte bara har lagstiftat om en värdegrund inom äldreomsorgen och sedan begärt att 

verksamheter ska kunna implementera denna utan bidrag från staten. Regeringen har år 2010 

avsatt 90 miljoner kronor och därefter 80 miljoner kronor årligen till arbetet med 

implementering av värdegrunden inom äldreomsorgen (Dagens samhälle, 24 maj 2010).  
Under de kommande 10 till 15 åren kommer gruppen yngre äldre (65-79år) att öka och 

efter det kommer följaktligen den andel av äldre som är 80 år och äldre öka. Detta kommer 

sätta stor press på äldreomsorgen. Denna utveckling ställer ofrånkomligen högre krav även på 

kommunerna då de har ett ansvar att erbjuda alla äldre personer, som är i behov av vård och 

omsorg, tjänster av god kvalitet. Även personal kommer allt mer att ställas inför nya 

utmaningar. Detta eftersom äldre personer lever längre och ofta har ett bestående 
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funktionshinder samt andra vårdkrävande sjukdomar som leder till kombinerade olika 

vårdbehov.  Följden blir därför förändrade kompetenskrav för yrkesgrupper som 

omvårdnadsassistenter eller undersköterskor inom äldreomsorgen (SOU 2001:88, s. 20).  

Detta leder oss in på frågan hur äldreomsorgens insatser ska kunna möjliggöra värdigt liv och 

ett ökat välbefinnande för äldre personer.   

5.2.1 Tillämpbarhet av nationell värdegrund 

För att värdegrunden inom äldreomsorgen ska kunna tillämpas och komma till praktiskt 

uttryck är det bra att ha en öppensinnad och lärande inställning. Endast intresse hos en 

personal är inte tillräckligt. Det är deras intresse i kombination med en förmåga att förändra 

sitt sätt att arbeta som är av avgörande betydelse. En annan viktig aspekt för betydelsen av att 

göra implementeringen genomförbar är huruvida chefer släpper fram och belönar nytänkande. 

Även arbetsklimatet framkallar nytänkande (Blennberger & Johansson, 2010, s. 61).  

Socialstyrelsen har påvisat att det inte bara är arbetsklimatet som styr den kommunala 

äldreomsorgsverksamhetens möjlighet till implementering av värdigt liv och ökat 

välbefinnande, det gör även ekonomiska förutsättningar. Arbetsmiljöverket belyser ytterligare 

ett problem nämligen trånga utrymmen vilket hindrar personal att arbeta i bra 

arbetsställningar eller att det finns tillräckligt med plats för hjälpmedel. Arbetsmiljöverket 

menar på att det är svårt att förutspå vilken verksamhet som ska bedrivas då man på förhand 

inte kan veta vilket omvårdnads behov den framtida hyresgästen kommer få. Det kan även 

handla om att behov ändras för att hjälpmedel utvecklas (Socialstyrelsen, 2011, s. 20-21).  

Andra ofrånkomliga krav, för att kunna kontrollera att värdegrunden blir implementerad, är 

verktyg i form av kvalitetsindikatorer, exempelvis mätbara variabler. Dessa behövs för att 

kunna jämföra och utvärdera viktiga aspekter på omvårdnadskvalitet. Enligt Socialstyrelsen 

kan exempel på kvalitetsindikatorer vara trycksår, kost, munhälsa, inkontinens, förekomsten 

av fall, läkemedelsanvändning. Kvalitetsindikatorer kan även vara bemötande, brukarnöjdhet, 

meningsfullhet, tillfredsställelse, delaktighet, inflytande och personalkompetens (SOU 

2007:88, s. 34).  

Tidigare forskning visar även att en kunskapsutveckling har stor betydelse för både 

kvaliteten och äldre personer som är i beroende av vård. De äldre vårdtagarna uttrycker med 

stor enighet betydelsen av förtroende för personalens kunskaper, att hon eller han kommer på 

överenskomna tider, inflytande över hur hjälpen ska utformas och att hjälpen ges i ett lugnt 

tempo. Den avgörande kvalitetsfrågan blir följaktligen att äldre vårdtagare känner förtroende 

för personal med kunskap i vård och omsorg samt god kännedom om den person som 
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assistenten ska hjälpa. Socialstyrelsen anser att denna individanpassning förutsätter 

kontinuitet samt tillräckligt med tid i mötet mellan omsorgsgivaren och vårdtagaren (a.a., s. 

35).  För att ett förtroende ska kunna byggas upp måste personal först skapa en god relation 

till den äldre vårdtagaren. Inte förrän hon eller han känner tillit för sin omsorgsassistent är den 

äldre personen redo att tala om sina personliga behov och önskemål. Detta visar på att omsorg 

främst handlar om ett relationsarbete som hålls levande genom interaktion och 

kommunikation (Roos, 2010, s. 35). 

Blennberger och Johansson (2010, s. 61) anser att genom utbildning och handledning av 

personal ges en förståelse och kännedom av de nya bestämmelserna i SoL 5 kap. 4 §. Det är 

av stor betydelse för att nå en framgångsrik implementering av nya arbetssätt som så väl 

behövs i verksamheter. Vidare menar de att för att kunna hålla den nya förståelsen och 

kunskapen levande är det viktigt att chefer och personal regelbundet reflekterar tillsammans. 

Bland annat ”över betydelsen av de begrepp och värden som gäller”, samt även tänker över 

hur dessa begrepp och värden bör tolkas och framförallt tillämpas i det vardagliga arbetet 

(a.a., s. 61)  

Ett effektivt sätt för den nationella värdegrunden att få genomslag i verksamheterna är 

utbildning av både arbetsledare och biståndshandläggare i inom detta ämne. Socialstyrelsen 

har tillsammans med landets kommuner fått i uppdrag att tillsätta en utbildningssamordnare 

som ska få fram ett passande underlag för en utbildning i den nationella värdegrunden för 

äldreomsorgen.  De ska även ta fram ett handlednings- och informationsmaterial för personal 

som är i direkt kontakt med äldre vårdtagare och deras anhöriga. Målet med det är att skapa 

gynnsammare förutsättningar för kunskap om värdegrunden (Dagens samhälle, 24 maj 2010).   

Äldreomsorgen är dock inte resursfattigt, även utan stödåtgärder från regeringen. Det finns 

ett stort intresse för etik och värdegrundsfrågor bland personal och ledning som ger utrymme 

att lära av andras goda exempel. Det finns även flera exempel som tydligt visar att det finns 

både lust, vilja och förmåga hos personal att använda sig av arbetssätt och metoder som avser 

att engagera medarbetare i förnyelse. Dessa arbetssätt kan te sig i former av exempelvis teater, 

film, rollspel, seminarier, caféer med miniseminarier, studiecirklar, och egna lokala mässor 

och utställningar. Alla dessa sätt ger personalen färska lärdomar och även kontakter mellan 

olika verksamheter (Blennberger & Johansson, 2010, s. 63-64) . Sammanfattningsvis ska 

värdegrunden i positivt bemärkelse möjliggöra för den äldre personen att kunna leva sitt liv 

utifrån den personen som han eller hon är. Det är den enskilde äldre individens behov och 

vilja som ska styra individers insatser, inte personalen eller verksamheten.  
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5.3 Nackdelar med en nationell värdegrund  
Svenska kommunala Pensionärernas Förbund, förkortat SKPF, anser att lagstiftandet av en 

värdegrund inom äldreomsorgen har skett utan hänsyn till vad andra tycker och tänker. De 

menar på att patriarkiska överväganden har fått större plats på beslutsarenan än åsikter från 

organisationer som exempelvis SKPF. De kritiserar lagstiftningen av en värdegrund inom 

äldreomsorgen med motivationen att socialtjänstlagen bör vara tillräcklig. Dock tycker de att 

en ökad tydlighet av lagens innebörd mer hade varit på sin plats (Dagens samhälle, 24 

september 2008). 

5.3.1 Orättvisa och otillräckliga resurser 

Även Diskrimineringsombudsmannen, förkortad DO, är kritisk till en nationell värdegrund 

som de kallar, ” ännu ett abstrakt begrepp”. De håller dock med om att det är viktigt att 

tydliggöra den människosyn, de värderingar och förhållningssätt som ska gälla i 

äldreomsorgens verksamheter. DO menar även på att en värdegrund bör omfatta hela 

socialtjänsten och samtliga målgrupper inte bara äldre. Det finns vissa kommuner som håller 

med DO men de har ändå ställt sig bakom laginförandet av en nationell värdegrund. 

Pensionärernas Riksorganisation, förkortat PRO, som generellt har en positiv inställning till 

en nationell värdegrund, anser att begreppet bör förtydligas. Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter, förkortat RFSL, anser att värdegrunden är för 

abstrakt. De menar på att för att uppnå effekt måste värdegrunden konkretiseras samt visa 

hänsyn till alla sju gällande diskrimineringsgrunder som är etnicitet, funktionsnedsättning, 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning samt ålder (Lagrådsremiss, 2010, s. 24) och (RFSL, 2006, Det trodde jag inte om 

Sverige, s. 30). 

I samstämmighet med DO belyser Pär Ödman, som är sakkunnig, hur socialtjänstens 

utgångspunkt om likavärde negligeras eftersom lagstiftaren utgår ifrån orimligheten att 

personer med olika behov av vårdinsatser inte ska ges samma rättstrygghet som exempelvis 

nu äldre (SOU 2008:51, s. 248). Pär Ödman poängterar även svårigheter med att 

verksamheter arbetar med begränsade offentliga resurser och att det i värdighetsutredningen 

har förbigåtts utrymme för diskussioner om behovet av att precisera vilka avgränsade 

uppgifter som en skattefinansierad verksamhet är i stånd att klara av. Han menar även på att 

en äldre människas identitet och personlighet kan ha genomgått stora förändringar vid till 

exempel en demenssjukdom. Hur socialtjänsten ska förhålla sig till den nationella 

värdegrunden blir problematiskt när frågor uppstår om vilken identitet och personlighet ska 
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vara grunden för värdighet. Denna problematik ifrågasätter då om grundprinciperna om 

delaktighet och inflytande för den nationella värdegrunden är rimliga utgångspunkter. Pär 

Ödman anser även att en lagfäst värdegrund kan leda till ännu större oklarhet kring en del 

begrepp och principer i socialtjänstlagen. Han tycker även att den nationella värdegrunden för 

äldreomsorg innebär att det blir en omotiverad distinktion mellan de olika grupper som får 

insatser enligt socialtjänstlagen.  

Ytterligare invändningar mot en nationell värdegrund är exempelvis att de ambitioner som 

värdegrunden innehåller ibland kan komma i konflikt med varandra. Den vanligaste 

konflikten handlar om risker som äldres självbestämmande kan leda till. Detta leder således 

till en konflikt mellan självbestämmande och välbefinnande. (Blennberger & Johansson, 

2010, s. 44) 

5.4 New public management 
New public management, förkortat NPM, är enligt litteraturen en filosofi eller en samling 

styrnings och ledningsmetoder från privata sektorn som ses på föredömligt av ledningen inom 

offentlig sektor. Den kommunala äldreomsorgen är i inkluderad i den offentliga sektorn 

(Almqvist, 2006, s. 8). Begreppet NPM kommer utifrån aktuell litteratur att förklaras under 

denna rubrik.  
NPM innebär att organisationer drivs med krav på lönsamhet, målstyrning och 

kostnadseffektivitet. Det började dock inte användas som begrepp förrän i början 1980 talet. 

(Thylefors, 2007, s. 16). NPM har skapat en ny syn på kostnadseffektivitet inom den 

offentliga sektorn. Detta genom att se upp till hur privata verksamheter drivs med krav på 

vinst, konkurrenstänkande och målmedvetenhet et cetera. Följden av ett sådant tänkande kan 

dock medföra att medborgare inte längre ses som medborgare. De ses istället utifrån ett nytt 

perspektiv, nämligen som kunder (a.a., s. 18) 

5.4.1 Sju olika handlingslinjer  

Eftersom konkurrens är en så stor del av NPM är det viktigt att kunna mäta kvalité hos 

utföraren. Dock kan det ligga många svårigheter i att mäta just kvalitet inom äldreomsorgen 

eftersom omsorg är ett komplext begrepp att mäta. Ett viktigt syfte med kundenkäter är att 

utifrån dessa kunna möta kunders upplevelser av verksamhetens tjänster. Detta är av största 

vikt då det är endast genom dessa tjänster som verksamheten kan konkurrerar med andra 

likvärdiga verksamheter. Med andra ord resulterar NPM i ökade krav på prestation som i sin 

tur leder till ökad konkurrens (Thylefors, 2007, s. 18). 
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Som en följd av att NPM är en samling av många olika idéer och visioner kring just styrnings- 

och ledningsfrågor inom offentlig förvaltning, är det svårt att fånga allt i en enda 

begreppsbenämning. Från början var det meningen att NPM endast skulle fungera som ett 

generellt ramverk för nya styrnings- och ledningsmetoder. Avsikten med detta ramverk var att 

det skulle kunna appliceras i en bred kontext och användas inom såväl ett land som inom en 

organisation. NPM och studier på dess innebörder har framställts på flera olika sätt men det 

går ändå att återfinna vissa gemensamma grunder. Exempel på dessa redovisas nedan i en 

sammanställning som Stockholms Handelshögskola har gjort. De redovisar olika typer av 

inslag i form av sju olika handlingslinjer som forskare menar generellt kan kännetecknas inom 

NPM. (Handelshögskolan i Stockholm, hämtad den 24 april 2011).   

Den första är en självständighet som påvisar ett skifte i form av en generell upplösning av 

stora offentliga organisationer ersatta av affärsmässiga mindre enheter. Enheterna bildas 

utefter vilken tjänst som produceras och de ska då kunna isoleras som enskilda 

kostnadsenheter. Resurs- och övriga ledningsfrågor såsom nyrekrytering styrs i dessa fall inte 

längre från en central organisation. De delegeras istället ut i affärsenheterna som då, när det 

avser att fattat egna beslut, blir mer självständiga. 

Den andra handlingslinjen handlar om hur konkurrens och rivalitet får större betydelse, 

dels mellan olika offentliga organisationer men även mellan offentliga och privata aktörer. 

Eftersom konkurrensen ökar överges det tidigare tillvägagångssättet där enskilda offentliga 

organisationer tilldelades konkurrensbefriade marknader på obestämd tid.  

Tredje handlingslinjen handlar om hur personal får ökad användning av ledningsmetoder 

hämtade från det privata näringslivet, särskilt när det avser personalfrågor. Detta medför att 

tidigare bruk av exempelvis centraliserad struktur för lönesättning och anställning frångås och 

istället utvärderas verksamheten med privata aktörer som förebild. 

Den fjärde handlingslinjen fokuserar på kostnadsmedvetenhet som ökar pressen på 

effektivt resursutnyttjande. Genom att aktivt söka efter alternativa sätt att framställa offentliga 

tjänster, där vikten av att producera mer med mindre resurser betonas, lämnas den gamla 

traditionen av institutionell kontinuitet som tidigare garanterat både volym och policy. 

Den femte handlingslinjen fokuserar på ledarskapet som blir aktiveras och synliggörs när den 

tilldelas stor beslutsmakt. Denna beslutsmakt ses som en klar delegering av ansvar snarare än 

tilldelad makt. Denna ledningsform ersätter tidigare namnlösa byråkratiska typer av 

ledningsformer som präglats och som till stor del styrts av regler och interna föreskrifter. 

Den Sjätte handlingslinjen fokuserar på mål och standarder genom att förespråka en större 

användning av uttryckliga och mätbara mål och standarder. Detta ersätter det gamla systemet, 
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där man i stor utsträckning förlitade sig på yrkesutövarens egna professionella bedömningar 

samtidigt som det saknades tilltro till politiker. Detta ledde till fokus på dolda eller outsagda 

standarder och regler. 

Den sjunde och sista handlingslinjen är inriktad på resultatfokus. Den handlar om vikten 

av slutresultat. Rent praktiskt innebär det att målen för verksamheten klargörs i förväg. Det är 

även av vikt att resultaten av dessa mål avgör hur resurser och lön skall fördelas. 

Ytterligare en konsekvens av NPM kan vara fler arbetsplatser som ger ett ökat urval för 

kunder samt att det ger personal ökad valfrihet när det gäller val av arbete (Thylefors, 2007, s. 

18).  Ett förlorat offentligt monopol kan i teorin innebära en större valfrihet för den enskilda 

brukaren. Ökad valfrihet är dock inte endast av godo. Thylefors beskriver ett scenario i boken 

där landstingen förlorar sina läkare till bemanningsföretag som betalar ut högre löner. Samma 

läkare hyrs sedan in av landstinget från dessa bemanningsföretag till en högre kostnad för 

landstinget (a.a., s. 18). 

 SOU (2007:37, s. 197) förklarar begreppet NPM som en typ av utmaning från politisk-

ekonomiskt håll. Denna förklaring har ifrågasatts utifrån ett rationalistiskt tänkande. Detta 

genom att ställa frågan huruvida det är möjligt eller ej att utgå ifrån att byråkrater arbetar 

utifrån ett perspektiv där de vill se sina budgetar växa och sina verksamheter gå med vinst. 

Dessutom handlar NPM även om att se till sina medarbetares krav på delaktighet och insyn i 

verksamheten (a.a., s. 199).  

5.4.2 Konkurrenssättning, kontrakt och kontroll 

Roland Almqvist (2006, s. 13) beskriver tre väsentliga begrepp inom NPM, nämligen 

konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Dessa presenteras i korthet nedan. De förklaras 

mer ingående under de båda rubrikerna fördelar med NPM respektive nackdelar med NPM.  

Det första begreppet som Almqvist tar upp är konkurrensutsättning. Detta handlar om att 

organisationen sköter sina angelägenheter själva inom organisationen, eller köper in tjänster. 

Exempel på detta kan vara insatsen fönsterputsning som inom en kommun ska börja ingå i 

hemtjänstens uppdrag. Hemtjänstverksamheten kan välja att utföra denna tjänst själva eller 

köpa in tjänsten av ett annat företag (a.a., s. 39). Det finns enligt Almqvist fyra fördelar med 

konkurrensutsättning: fördelningsmässig effektivitet, marknadseffektivitet, 

produktionsteknisk effektivitet samt måleffektivitet. Almqvist anser även att 

marknadslösningar innebär en valfrihet som betyder att den fördelningsmässiga effektiviteten 

förbättras. Detta är viktigt inom den offentliga sektorn, där det handlar om att fördela offentlig 

service (a.a., s. 40). Det är följaktligen av yttersta vikt att de brukare inom offentlig service får 
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den hjälp och det stöd som de behöver. Makten som producenterna av tjänsterna har, kan dock 

minskas eftersom de som efterfrågar produkter väljer ut de som de anser är lämpligast och 

mest kostnadseffektiva. Inom offentlig sektor och äldreomsorg väljer dock de äldre utförare 

efter kvalitet och inte kostnadseffektivitet då kommunen betalar samma timpeng till alla 

upphandlade företag. Den äldre personen som är i behov av hjälp betalar samma peng till 

kommunen oavsett vilken utförare denne väljer.  

Den interna kontrollen i organisationen handlar om kontrollen i organisationen och om den 

interna styrningen. Almqvist väljer att belysa detta genom att beskriva decentralisering och 

målstyrning (a.a., s. 85).  Han har gjort sju observationer med olika konstateranden: 

Den första observationen handlar om hur ”vissa delar av NPM har påverkat praktiken på 

det sätt som förespråkas i den bakomliggande teorin”. Han menar på att när idéer, teorier och 

modeller fungerar i praktiken som det var tänkt i teorin, kan verksamheten 

kostnadseffektiviseras vid en konkurrenssättning. Detta är en önskad effekt vid just 

implementerandet av NPM och just det argumentet lyfts fram när NPM förespråkas. Dock är 

det viktigt att betona att just den effekten har en tendens av att klinga av. Detta avser även 

konkurrenshotens effekt, som även avtar. Enligt honom kanske detta kan tolkas som att 

konkurrensutsättning har sin största effekt vid just första gången. 

Den andra observationen belyser att utfallet, trots den första observationen, inte alls blivit på 

detta vis. En förklaring till att detta kan vara att det inte är helt enkelt att genomföra en 

strategiförändring, och sen förutsätta att det hela skall fungera som den nya strategin 

stipulerar. Den organisatoriska verkligheten är mer komplicerad och kan till och med ses som 

mycket svårmanövrerad. 

Den tredje observationen är att det även kan handla om hur det på ytan sett ut som om 

NPM påverkat praktiken ändamålsenligt. Mer djupgående analyser visar dock en tendens att 

verksamheter ”fortsätter som tidigare och kör på i gamla hjulspår”. När vi tittar på 

äldreomsorg och upphandling av äldreomsorg har det visat sig att kommunerna vid dessa 

upphandlingar har försökt att stärka sina relationer med kontraktsstyrning. I slutändan kan det 

därför eventuellt betyda att ledningen har försökt att styra verksamheten på ett likartat sätt 

som innan upphandlingen skedde. Genom detta agerande kan det därför antas att 

verksamheten rullar på i samma gamla hjulspår, och den hierarkiska styrningen ser ut på 

samma vis som tidigare. 

Den fjärde observationen illustrerar hur NPM ibland verkar ha realiserats och påverkat 

praktiken på ett sätt som ”förstärkt sådana egenskaper som man i och med implementeringen 

avsåg att minska och komma bort ifrån”. Dessa egenskaper kan till exempel vara ett fokus på 
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processer istället för ett fokus på mätbara processer så som mätbara effektmål. I förlängningen 

kan det innebära att detaljstyrning ökar istället för att se till verksamhetens styrning i stort. 

Den femte observationen klarlägger att det även har hänt att delar av NPM, som olika 

organisatoriska program i form av exempelvis konkurrensprogram, har gett motsägelsefulla 

eller dubbla budskap i organisationen. Detta kan förklaras med ett exempel från Almqvist som 

beskriver hur det å ena sidan visas signaler på total handlingsfrihet och operationell frihet, å 

sidan ökas kontrollen och de centrala besluten över verksamheten.  

Den sjätte observationen registrerar hur det ibland kan verka som om den förändring som 

eftersträvats i samband med introducerandet av NPM i verksamheterna ”har gått för långt”. 

Almqvist talar om en ”förändringsöverdrift”. Almqvist menar på att decentraliseringen i 

praktiken överdrevs genom att ledningen för verksamheten själv borde tagit hand om vissa 

saker i stället för att ha decentraliserat bort det. Detta innebär i förlängningen att 

verksamheten inte kan styras på ett effektivt vis. 

Med den sjunde observationen konstaterar slutligen Almqvist att NPM haft ”en inverkan 

på praktiken som kanske inte direkt var väntad, men som ändå upplevs som positiv”. En del 

förändringar som gjorts i samband med införandet av NPM var inte direkt väntade, men vid 

genomgång och analys syns ändå positiva effekter. Införande av NPM har bland annat 

inneburit att de som var inblandade i själva upphandlingsprocessen var tvingade att utförligt 

beskriva och dokumentera verksamheten. Detta hade sedan till följd att 

kvalitetsutvecklingsarbetet ökade, och att medarbetarnas känsla av delaktighet ökade (a.a., s. 

126-230).  

5.5 Vad innebär NPM för kommunal äldreomsorg? 
Viktig att poängtera i sammanhanget är att det var den absolut första formen av 

konkurrensutsättning och att det efter denna första upphandling lanserats styrmedel för 

upphandling, och utförts en utvärdering av konkurrensutsättningen. Det som framkommit i 

utvärderingen är att när det avser Stockholms Stad och äldreomsorgen är att 

besparingseffekten av konkurrensutsättningen har en tendens av att plana ut. Det har även 

visat sig att när det avser kvalitén på de utförda tjänsterna och mätning av kvalité kan det vara 

komplicerat, eftersom kvalitetskriterierna var beskrivna på ett icke mät eller uppföljningsbart 

sätt (Almqvist, 2006, s. 13).  Almqvist (2006, s. 32-34) talar och skriver om begreppet NPM 

och hur det inom en organisation finns tre strategiska val att göra.   

Val nummer ett är: Skall vi producera själva eller låta marknaden göra det? Detta val har 

för många organisationer varit ett huvudval, och det har blivit ett omstritt ämne båda av 
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förespråkare och motståndare till konkurrensutsättning. Just i Sverige har detta varit ett 

mycket hett ämne när det kommer just till äldreomsorgen. 

Val nummer två är: Hur ska kontraktsrelationerna organiseras? Detta kan praktiskt ses 

som en metod som innebär att ena halvan inom strukturen, närmare bestämt utförarsidan, 

utsätts för anbudskonkurrens. Detta för att kunna teckna ett kontrakt med den utföraren som i 

beställaren ögon utgör det mest attraktiva anbudet.  

Val nummer tre är: Hur skall den interna strukturen se ut? I och med detta val där vi väljer 

hur organisationens styrning, uppföljning och interna kontroll skall fungera och se. 

5.6 Fördelar med NPM 
Fördelar med fenomenet NPM enligt Thylefors är att stimulans till målfokusering leder 

organisationen till effektiva insatser. Effektiva insatser leder i sin tur till att personalen känner 

motivation och välbefinnande. Genom att sätta upp kortsiktiga mål så kallade etappmål 

utlöses även den rätta energin bland personalen (Thylefors, 2007, s. 27). En 

konkurrensutsättning av verksamheten innebär, enligt Almqvist (2006, s. 41), att 

produktiviteten och effektiviteten förbättras. När det avser just äldreomsorg har det 

uppkommit en konkurrenssituation mellan olika utförare på en gemensam marknad. Detta kan 

benämnas som upphandling av äldreomsorg. Fördelarna med ett sådant agerande är enligt 

forskning att upphandling av äldreomsorg på detta vis genererar en bättre ekonomi när det 

avser hushållning med till exempel resurser och som det står beskrivet ”eliminering av 

organisatoriskt slack ” (a.a., s. 40). Det har även beskrivits att det är själva hotet om 

konkurrens och inte konkurrensen i sig som är en sporrande faktor.  

Kontraktsstyrning har enligt Almqvist (2006, s. 41-55) fyra fördelar, specialisering, 

marknadsdisciplin, flexibilitet och kostnadsbesparingar.  

Specialisering handlar om att ha möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och låta andra 

ta hand om kringverksamheterna. 

Marknadsdisciplin handlar om att renodla de olika rollerna som utförare och beställare. 

Det handlar om att beställaren skall fokusera på vad som skall beställas och utföraren på vad 

som skall utföras.  

Flexibilitet handlar om graden av självbestämmande. Det vill säga att organisationerna 

själva bör bestämma hur mycket som skall utföras inom den egna organisationen och hur 

mycket som skall beställas externt.  
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Till sist finns det en tanke om att kostnadsbesparingar utförs genom att arbeta enligt 

ovanstående styrsätt. Det vill säga det strategiska valet som en organisation har att göra är att 

se till att organisationen strukturerar upp sina relationer gent emot sina kontrakt.  

5.7 Nackdelar med NPM 
Nackdelar NPM enligt Thylefors är att organisationerna bryter ner mål till tydliga mätbara 

enheter inom verksamheten (Thylefors, 2007, s. 26). Detta för att kunna mäta om respektive 

enhet är lönsam och bär sina egna kostnader. Detta kan i slutändan få förödande konsekvenser 

för organisationen som helhet. Vilket i sin tur kan innebära att de enskilda enheterna i 

organisationen inte arbetar mot samma mål, och får svårt att se sin roll i det stora hela (a.a., s. 

27). 

 Många organisationer arbetar dock målfokuserat, vilket ofta ses som ett viktigt verktyg. 

Ändå är det viktigt att notera att om organisationen arbetar mot alternativt med klienter kan 

det ställa till bekymmer att agera allt för målfokuserat.  Detta på grund av att alla individer 

självklart behöver olika stöd i olika situationer. Med både en alltför målinriktad personal och 

med personal som bara arbetar med organisationens bästa framför ögonen kan problem 

uppstå.  Detta eftersom både för personal och för klient/patient som inte uppfattar att målet 

inte ligger i samma riktning för båda parter (a.a., s. 28).  

De nackdelar som Almqvist (2006, s. 40) valt att skriva om när det avser  

konkurrensutsättning har ett kraftigt argument: konkurrensutsättning kan leda till 

kostnadseffektivisering, men anser även att detta sker på bekostnad av kvalitet i 

verksamheten. När det kommer till kontraktsstyrning belyser Almqvist även det med en del 

nackdelar och risker: kontraktsstyrning kräver mer administration, mer administration ger 

ökade kostnader. Ansvarsfrågan i relationen mellan beställare och utförare kan leda till 

konflikter. En risk kan även vara att man i rollen som beställare tappar utförarkompetens. Till 

sist finns det en risk att relationer som är uppbyggda på avtal och kontrakt hämmar beslut och 

beslutsfattarna (a.a., s. 55).  

6 Analys  
I detta avsnitt analyserar vi de för- och nackdelar, som framkommit i resultatdelen. Vi har valt 

att analysera utifrån nyinstitutionell organisationsteori och tre olika organisationsperspektiv. 

Fokus ligger på personalen och själva organisationen i vår analys eftersom det är de som utför 

de biståndsbedömda tjänsterna inom äldreomsorgen. Om organisationen kämpar med en 

undermålig struktur och otydligt ledarskap eller missnöjd personal kan det bli svårt att 
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implementera den nationella värdegrunden och arbeta utifrån NPM. Detta för att båda dessa 

fenomen är beroende av personalen då det är dessa som ska utföra all vård och omsorg med 

respekt för de äldres välbefinnande samt möjliggöra deras rätt till ett värdigt liv. Samtidigt 

skall de utföra sina arbetsuppgifter effektivt och konkurrensmässigt. Precis som privata 

verksamheter inom äldreomsorgen är även kommunala äldreomsorgen beroende av sin 

omvärld. 

Precis som privata verksamheter konkurrerar de om kunderna i kommunen. Alla utförare i 

kommunen får samma timpeng och därför kan de endast konkurrera i kvalitet. Då 

konkurrensen växer med det ökande antalet privata utförare på marknaden måste den 

kommunala äldreomsorgen utvecklas i takt med alla andra liknande utförare. Förändringar 

behöver, enligt den nyinstitutionella organisationsteorin, inte bara bero på tekniska 

effektivitetskrav med en strävan uppåt eller en strävan att åstadkomma en ökad effektivitet. 

Behovet av förändring kan istället handla om hur isomorfism genom homogenisering skapar 

en påverkan från organisationens omvärld. 

 I stället för att enbart sträva efter en ökad effektivitet, måste den kommunala 

äldreomsorgen bli mer lik de privata utförarna för att kunna svara på bland annat de kulturellt 

bestämda förväntningar som finns i samhället. Dessa kan vara värderingar, lagar och 

förordningar. Det finns även en osäkerhet i samhället som uppmuntrar imiterande processer.  

Isomorfismen är följaktligen en stor orsak till att fler och fler verksamheter inom kommunal 

äldreomsorg anammar NPM. Enligt nyinstitutionalismen beror detta på organisationers behov 

att likna andra organisationer som de är beroende av och vill jämföras med. I och med 

införandet av kundval verkställs biståndsbedömda insatser numera även av privata utförare. 

Detta leder till att den kommunala äldreomsorgen måste konkurrera om kunder, på ett sätt 

som den inte har behövt göra tidigare, eftersom den haft monopol på utförda omsorgsinsatser. 

Följaktligen har den kommunala äldreomsorgen förvandlats till en utförare med likvärdiga 

premisser som de privata. Därför påverkas nu även de av sin omvärld, precis som privata 

utförare.  För att överleva måste de tänka konkurrensmässigt, målstyrt och ekonomiskt. NPM 

är, enligt nyinstitutionalismen, således viktig för den kommunala äldreomsorgens överlevnad 

av den hårda konkurrens som utspelar sig i deras omvärld. Vidare ska den nationella 

värdegrunden implementeras inom all äldreomsorg.  För att kunna genomföra detta måste 

dessa två fenomen kunna samverka. Om dessa kan samverka eller inte framkommer i följande 

två avsnitt. 



51 
 

6.1 Nytta och möjligheter med den nationella värdegrunden och NPM 
Eftersom den nationella värdegrunden för äldreomsorg nu har lagstiftats, ska omsorgsinsatser 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap. 4 §).  

Ovanstående begrepp är abstrakta, men dess innebörd har kunnat definieras med hjälp av 

forskare i socialpolitik, etik och äldreomsorg. När man analyserar den nationella 

värdegrunden och NPM inom kommunal äldreomsorg förklarar nyinstitutionell 

organisationsteori varför kommunal äldreomsorg börjar använda sig av NPM i allt större 

omfattning. Äldreomsorgen inom kommuner består idag av många utförare som konkurrerar.  

Som vi har förklarat tidigare, används NPM framgångsrikt av privata omsorgsföretag. Just 

därför är det inte konstigt att organisationer som den kommunala äldreomsorgen härmar andra 

organisationer som de ser som framgångsrika. Detta innebär även att det blir lättare för 

organisationer att få en överblick över exempelvis vilka aktörer och händelser i dess omvärld 

som är betydelsefulla. Sverige kan med hjälp av folkbokföringen förutsäga hur andelen äldre 

individer är kommande år. Detta kan i sin tur hjälpa till att planera för den kommunala 

äldreomsorgen.  

Hade NPM visat sig vara ett mindre bra arbetssätt skulle det inte göra företag 

framgångsrika, vilket det bevisligen gör. Det går att problematisera alla metoder och 

arbetssätt och de nackdelar vi funnit redogör vi för längre fram. Dock har vi i denna analys, 

med hjälp av nyinstitutionell teori och kompletterande perspektiv, funnit större nyttor och 

möjligheter än hinder och svårigheter med dessa två fenomen. Det har visat sig att 

nyinstitutionell organisationsteori ger en rationell förklaring till varför den kommunala 

äldreomsorgen, genom anammandet av NPM, imiterar framgångsrika liknande organisationer 

då det ökar möjligheterna till positiva resultat. Om den nationella värdegrunden diskuteras på 

arbetsplatsen kommer den befästas som en uppsättning gemensamma normer och värderingar 

hos omsorgspersonalen. Den kommer också medverka till att personalen känner en 

tillhörighet och på så vis ser verksamhetens helhetsbild. Detta i sin tur leder till en 

konkurrenstänkande personal som vill utföra den bästa omsorgen.  

Verksamheter inom äldreomsorgen kan inte konkurrera i pris eftersom kunden betalar lika 

mycket, eller lite, oberoende av vem som utför tjänsten. Verksamheterna i sin tur, inklusive 

den kommunala äldreomsorgen får samma peng per varje utförd timme. Detta leder 

oundvikligen till att det enda som alla verksamheter inom äldreomsorgen kan konkurrera i är 

kvalitet. Här kommer den nationella värdegrunden in i bilden. Om den diskuteras i grupper 

kommer personal tolka den tillsammans, vilket i sin tur kan leda till att personalgruppen får 

liknande uppfattningar om vad innebörden av begrepp som värdigt liv och ökat välbefinnande 
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innebär. Detta borde in sin tur leda till en omsorg och service av högre kvalitet. Det är detta 

som både den kommunala äldreomsorgen och privata verksamheter har att konkurrera med. 

Vi tolkar det som en rundgång. Den kommunala äldreomsorgen måste arbeta med båda dessa 

fenomen ihop för att få ut största möjliga nytta för kunden, personalen och organisationen.  

Den nationella värdegrunden kan låta dyr och resurskrävande, men innebörden av detta 

fenomen behöver inte bli en kostsam affär.  Detta förklarar vi i nästkommande avsnitt om 

pluralistisk helhetsbild och perspektivväxling. 

6.1.1 pluralistisk helhetsbild och perspektivväxling 

Det är viktigt att använda sig av flera perspektiv, som olika glasögon, för att få en bättre 

helhetsbild av eventuella problem, samt hitta nya handlingsalternativ som finns att tillgå för 

att kunna lösa de problem som eventuellt finns (Bolman & Deal, 2009, s. 14-15).  Att växla 

mellan olika perspektiv hjälper organisationer att förstå olika situationer och förhållanden. 

(a.a., s. 35). NPM och den nationella värdegrunden må kunna samverka utan ett 

spänningsförhållande sinsemellan om verksamheter använder en pluralistisk helhetsbild, flera 

perspektiv samtidigt.  

Använder en hemtjänstverksamhet det strukturella perspektivet på ett möjliggörande vis, 

genom att exempelvis hjälpa personalen att utföra sina uppgifter ordentligt, har det en positiv 

inverkan på arbetsmoralen.  Detta kan möjliggöras med till exempel strukturellt fungerande 

scheman. En implementering av den nationella värdegrunden i samverkan med NPM är fullt 

möjlig om exempelvis en hemtjänstverksamhet tänker på hur arbetsuppgifter fördelas inom 

personalstyrkan samt hur roller och andra enheter samordnas. Även detta behöver inte bli en 

kostnadsfråga. Istället kan det bidra till ökad målstyrning, konkurrensmedvetenhet och 

effektivitet, samtidigt som tjänsterna utförs i enlighet med den nationella värdegrunden.  

Verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen ser på NPM med fördel då den handlar 

om målfokusering som i sin tur ska leda till effektivitet som vidare leder till ekonomisk 

lönsamhet och en motiverad och nöjd personal. Med ett kompletterande HR- perspektiv i 

verksamheten kan NPM och den nationella värdegrunden samverka utan ett 

spänningsförhållande sinsemellan. HR- perspektivet ser personalens färdigheter, attityder, 

energi och engagemang som tillgångar. Det gäller bara att kunna se dessa tillgångar. Gör man 

inte det slösas personalens kompetens bort.  HR- perspektivet handlar även om att investera i 

personal och det görs exempelvis genom utbildning i betydelsen av värdigt liv och 

välbefinnande hos äldre.  
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Att använda något som man redan har är ekonomiskt och medverkar till att NPM´s 

arbetsmetod, med fokus på konkurrens och målfokusering, dessa riktlinjer går att arbeta efter i 

samverkan med den nationella värdegrunden. Vi ställer oss frågan: Hur? Genom att 

människor och organisationer behöver varandra. Personalen behöver lön och karriär- och 

utvecklingsmöjligheter och verksamheten behöver nya idéer, kunskaper och förmågor. 

Organisationen behöver även sin personal för att kunna konkurrera i kvalitet med andra 

utförare.  

Den nationella värdegrunden har ett stort symboliskt värde med avseende att den som 

begrepp kan tolkas olika beroende av kultur, tid och plats et cetera. Detta kan leda till en 

mångtydighet som i sin tur kan skapa osäkerhet och förvirring hos personal som ska arbeta 

utifrån den. Vad välbefinnande är för en person kan innebära något annat för en annan person. 

Därför är det symboliska perspektivet viktigt. Det ger händelser i organisationer, som 

verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen, stor betydelse.  

När en personalgrupp håller fenomenet levande genom diskussioner vid möten 

sammanväver det deras åsikter och värderingar. Detta bidrar till en ökad förståelse av varför 

och hur de bör utföra sina arbetsuppgifter. Det symboliska perspektivet skapar hjältar och 

hjältinnor, ritualer, ceremonier et cetera. Det blir kittet som håller ihop verksamheten och 

samtidigt förenar en personalgrupp runt en gemensam uppsättning värderingar och 

övertygelser. Med en personalgrupp som mår bra, är kunnig och medveten om varför och hur 

de bör utföra sina arbetsuppgifter kan exempelvis en hemtjänstenhet framgångsrikt driva sin 

verksamhet. Personalen ser hela bilden och arbetar motiverat då det har skapats en känsla av 

samhörighet, en vikänsla. Personalen vill att kunden mår bra. Mår kunden bra mår 

verksamheten bra och det gynnar alla då de är beroende av lön, utveckling- och 

karriärmöjligheter lika mycket som verksamheten är beroende av personalen för målstyrning, 

ekonomisk lönsamhet och att kunna konkurrera i kvalitet.  

6.2 Hinder och svårigheter med den nationella värdegrunden och NPM  
Det kan uppstå hinder och svårigheter med NPM och den nationella värdegrunden om 

verksamheten inte inser dess beroende av andra organisationer, eller applicerar en 

perspektivväxling som är nödvändig för att förstå situationer och lösa eventuella problem. 

Eftersom perspektivväxlingen kan hjälpa organisationen att navigera och hitta rätt inom ett 

visst område fungerar den som en mental karta. För att få organisationer som kommunala 

verksamheter inom äldreomsorgen att framgångsrikt använda sig av NPM och den nationella 

värdegrunden krävs kunskap. Det är ingen idé att bege sig ut i skogen med en karta om du inte 
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kan läsa den. Hinder och svårigheter med dessa två fenomen hänger därför ihop med kunskap 

och utbildning.   

Nationella värdegrunden som fenomen är i sig inte något hinder i äldreomsorgen och inte 

heller någon nackdel. De hinder och svårigheter som finns ligger i utmaningen att befästa 

innebörden av värdegrunden i personal som arbetar med äldre personer. Lyckas en 

verksamhet som den kommunala äldreomsorgen att kitta ihop ett arbetsteam med 

gemensamma värderingar och normer bidrar det till en helhetssyn på arbetsplatsen. 

Personalen blir då ett team som arbetar åt samma håll vilket i sin tur medför en känsla av 

tillhörighet till sin verksamhet.  

Detta leder vidare till en målfokuserad personal som vill ge den bästa servicen för att få 

behålla sina kunder och till och med få fler kunder. Detta ger den kommunala äldreomsorgen 

ökad produktivitet och effektivitet, större ekonomisk lönsamhet, bättre rykte och fler kunder 

et cetera. Med en lönsam verksamhet har personalen ett stabilt arbete som kan leda till 

utökade möjligheter till utveckling och karriär. Sist i ledet finns kunden som är den äldre 

personen vilken blir den verkliga mottagaren av personalens antingen glada, trevliga och 

respektfulla omsorg eller arga och gnälliga person som kanske visar sin stress genom att 

arbeta i ett allt för snabbt tempo för att hinna till nästa kund.  

Den kommunala äldreomsorgen befinner sig på en relativ ny och delvis outforskad mark i 

och med kundval, som innebär att kunder får välja vilken utförare de vill ha när det avser 

äldreomsorg. De har i många år inte behövt konkurrera med privata utförare och följaktligen 

inte heller behövt tänka lönsamhet, konkurrens och målstyrning på samma sätt som de nu 

måste göra. Detta avser inte bara ledningen inom äldreomsorgen utan i mångt och mycket 

även omsorgspersonalen.  

Nackdelar med NPM kan bland annat vara att verksamheten har svårt att se sin egen roll i 

det stora perspektivet. Det vill säga, verksamheten blir en liten del av en mycket stor 

organisation och detta kan leda till att, trots ny utbildning och uppdaterad information, 

fungerar verksamheten som den gjort tidigare. Kulturen ”så här har vi alltid gjort” är inte 

alltid lätt att bryta sig loss i från. 

7 Diskussion och slutsats 
För oss började denna resa med storm och förvirring. Vi ville veta hur den nationella 

värdegrunden skulle kunna implementeras i verksamheter inom äldreomsorgen då dessa enligt 

vår förförståelse inte har mycket resurser i form av ekonomiskt kapital. Det är även allmänt 
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känt att den äldre befolkningen ökar i antal och ekonomin för att ta hand om dessa människor 

hamnar under allt större påfrestning. Detta såg vi som ett stort hinder då vi ansåg att den 

nationella värdegrunden med fokus på att ge äldre ökat välbefinnande och en möjlighet till 

värdigt liv skulle kräva mer resurser, något som vi förstod inte fanns. 

Den nationella värdegrunden och NPM är två skilda begrepp och fenomen som ändå har ett 

beroendeförhållande till varandra. Detta ledde till att vi till en början hade vi breda frågor och 

stora visioner. Men efter mycket diskuterande lyckades vi avgränsa vårt syfte till att i denna 

uppsats koncentrera oss på frågorna:  

• Vad innefattas i begreppen nationell värdegrund och NPM i den kommunala 

äldreomsorgen? 

• På vilket sätt kan NPM inverka på möjligheterna att införa en nationell värdegrund 

inom den kommunala äldreomsorgen?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns med en nationell värdegrund respektive 

NPM inom kommunal äldreomsorg? 

Vi har fått fram en stor mängd empiri i form av vårt resultat och källorna är många och 

varierande.  Att vi har fått svar på den första frågan finns ingen tvekan om. Den nationella 

värdegrunden bygger på mycket forskning om etik med fokus på vad välbefinnande och 

värdigt liv betyder för den äldre personen och vi anser att vi har fått fram svar på vår första 

fråga i resultatdelen.  

På den andra frågan om hur NPM kan inverka på möjligheterna att införa en nationell 

värdegrund inom den kommunala äldreomsorgen har vi båda fått tänka om. Vi ansåg i början 

att NPM kunde utgöra ett hinder för införandet av den nationella värdegrunden. Detta 

eftersom vi förstod det som att värdegrunden är resurskrävande och NPM har fokus på 

målstyrning, konkurrenssättning och även värderar ekonomisk lönsamhet högt. Följaktligen 

hade vi en tro att NPM inte skulle fungera bra ihop med den nationella värdegrunden. Men så 

har inte utfallet blivit.   

Under arbetet med uppsatsen har vi fått en förståelse om relationen mellan NPM och 

nationell värdegrund. I motsats till vad vi först antog, anser vi nu att NPM inte har en 

inverkan på införandet av den nationella värdegrunden. Istället har dessa en inverkan på 

varandra. De två fenomenen är starkt beroende av varandra för att den kommunala 

äldreomsorgen ska kunna överleva livet i ”the fast lane”.   

Vi har tolkat det som att en kostnadsmedvetenhet, effektivitet, produktivitet, målstyrning 

och konkurrenstänkande kan öka en organisations lönsamhet något som med minskade 

ekonomiska resurser blir allt mer viktigt. Den nyinstitutionella teorin förklarar dock rationellt 
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hur organisationer genom att härma varandra få en ökad överblick av sin omvärld, som i sin 

tur stabiliserar den osäkerhet som ofta finns runt omkring. För att överleva, har den 

kommunala äldreomsorgen, utifrån denna teori, inget annat val än att imitera framgångsrika 

privata utförare. Även om kommunala verksamheter inte har ett vinstkrav så har de en 

budgetram att förhålla sig till. Att imitera konkurrenstänkandet och målstyrning anser vi är 

utvecklande och bidrar till ett anpassande av omvärlden och samhället då det ger en 

legitimitet. Alla organisationer behöver legitimitet och det uppnås genom överensstämmelser 

med andra organisationer som de är beroende av och vill jämföras med. För att den 

kommunala äldreomsorgen ska behålla sin legitimitet är det därför viktigt att den är 

accepterad av sin omgivning.  

När vi kopplar ihop detta med det strukturella perspektivet så kan vi se att det strukturella 

perspektivet kräver goda kunskaper av sina ledare. Dessutom behöver en fungerande 

verksamhet noga överväga (sina utvärderingar samt) förhållandet mellan struktur, strategi och 

omgivning. När det strukturella perspektivet används anser vi att problem och svagheter synas 

noggrant för att sedan kunna åtgärdas, kanske med hjälp av exempelvis en omstrukturering. 

Om personalen däremot har en gemensam värdegrund, som de arbetar efter samt en känsla 

av en tillhörighet, vill de inte förlora kunder. Det kanske står på schemat att personalen endast 

ska bädda upp sängen på kvällen när den äldre personen ber om en smörgås. Har personalen 

ett konkurrenstänkande och samtidigt arbetar utifrån den nationella värdegrunden gör 

personalen en smörgås den kvällen även om tiden är knapp. Nästa dag kan personalen 

rapportera till biståndshandläggaren att denna äldre person numera även är i behov av att få 

hjälp med kvällsmål.  

På detta sätt får verksamheten betalt för den utökade tjänsten och kunden får den extra 

tiden, han eller hon så väl behöver, varje kväll. Inom det strukturella perspektivet gäller det 

även att som verksamhetschef se till att det finns tydliga samordnings- och kontrollformer så 

att enheterna och individernas behov säkerställs. Personalen får sällan mer i lön, även om de 

gör det där lilla extra, men de får en arbetsplats som har nöjda kunder och personalen har som 

följd ett jobb att gå till som ger en lön varje månad.  

Det kan dock ses som ett problem i det strukturella perspektivet att samordna roller på ett 

effektfullt vis då en strukturell ledare lätt kan ses som en mycket auktoritär form av ledare. 

Organisationen blir lätt till en toppstyrd organisation vilket gör att de anställda kan få svårt att 

känna delaktighet i sin organisation. Därför är det bra att använda sig av fler perspektiv. Man 

använder sig av det strukturella perspektivet när det behövs och HR- perspektivet när det 



57 
 

behövs och så vidare. På detta vis behöver inte en organisation som den kommunala 

äldreomsorgen skörda frukterna av organisationen styrs med ett enbart strukturellt perspektiv. 

De kommunala äldreomsorgerna som inte arbetar efter NPM får en personal som på inga 

villkor vill spara in pengar, eftersom det leder till att budgeten blir ännu stramare året därpå, 

eftersom verksamheten har visat att den klarar sig på mindre medel än vad som budgeterats.  

Detta leder varken till effektivitet eller till målmedvetenhet då personal känner sig bestraffade 

när de har sparat in pengar åt kommunen.  Följaktligen leder detta till irritation samt 

missnöjdhet och personal kan istället känna behov av att nästan slösa med resurser så att de 

kan få lite mer pengar året därpå. Resursslöseri blir en del av arbetet i stället för tvärt om då 

verksamheten kan belöna duktig personal med något trevligt som en middag, biobiljetter et 

cetera.  

När vi synar det symboliska perspektivet närmare ser vi att det går att koppla ihop med det 

belöningssystem som vi nämnde tidigare. Effektiva symboliska ledare använder symboler 

såsom biobiljetter och dylikt för att belöna och uppmärksamma sin personal. Detta bidrar till 

att skapa en mening, övertygelse och tro i sin organisation. Eftersom det viktiga inte handlar 

om vad som händer utan vad det betyder. En biobiljett är händelsen, som i sig inte är så stor, 

men den förmedlar uppskattning och belöning.  

Som slutord vill vi säga att det spänningsförhållande som vi trodde skulle uppenbara sig 

mellan den nationella värdegrunden och NPM har istället försvunnit. Vi ser få nackdelar både 

rent teoretiskt och praktiskt med samspelet mellan den nationella värdegrunden och NPM. 

Begreppen i sig är positiva om de används på rätt sätt. En bil kan vara ett snabbt och bekvämt 

färdmedel, med den kan även köra ihjäl människor när den som kör inte ser sig för eller kör 

för fort. Även om personal känner till innebörden av den nationella värdegrunden kan de utan 

motivation, uppmuntran och belöningar från organisationen bli passiva, arga eller bittra och 

lägga mer energi på att motverka organisationen och då följaktligen även implementeringen 

av den nationella värdegrunden.  

Sist i ledet finns den äldre personen som blir den verkliga mottagaren av personalens 

antingen glada, respektfulla omsorg eller arga och gnälliga person som kanske stressar lite 

extra för att hinna sina arbetsuppgifter. Det handlar om att hitta lösningar på problem som 

exempelvis tidsaspekten.  Verksamheten får bara betalt för den tiden som 

biståndshandläggaren bedömer behövs för att utföra uppgiften. Kan man göra uppgifterna på 

ett annat sätt som tar kortare tid med det blir samma resultat. Vi skulle gärna vilja ha med mer 

HR mentalitet i organisationerna.  Vi vill se enhetschefer som tror på sina anställda och 

verkligen förmedlar detta. Människor i organisationer måste utvecklas och hitta nya lösningar, 
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inte fastna i gamla kulturer som ”så här har vi alltid gjort”. Enhetschefer på äldreboende bör 

vara synliga och tillgängliga och ge sin personal ansvar. Det är viktigt att ha förståelse för att 

individen och organisationen behöver varandra, och om passformen är dålig kommer både 

organisation och individ att drabbas. Tiden förändras och vi måste förändras med tiden. Detta 

för att verksamheten ska kunna konkurrera i kvalitet, för att få nya och behålla gamla kunder 

samt för att kunna ge en omsorg som ökar välbefinnandet och möjliggör ett värdigt liv.  
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