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Sammanfattning 
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Handledare:  Andersson Cederholm, Erika & Markulf, Bo 

Nyckelord:   Diskurs, förändringsprocess, kund, patient, värde.  

Syfte:  Vårt syfte är att undersöka hur personalen upplever att de påverkas 
i en privatiseringsprocess, främst gällande arbetsrutiner, roller och 
kommunikation med patienterna. Vi vill även undersöka vikten av 
ledningens kommunikationsförmåga i en förändringsprocess. 

Metod: Vi använder oss av en kvalitativ ansats, då vi i vår studie 
koncentrerar oss på enskilda individers upplevelser. Vi har valt att 
applicera och analysera det emiriska material utifrån de teorier och 
modeller som var relevanta för vår undersökning. 

Teoretiska perspektiv: För att kunna utreda vårt syfte har vi valt teorierna, diskursteori, 
värdeskapande i tjänsteprocessen, värdestjärnan och John P. 
Kotters åttastegs modell.   

Empiri: I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som 
genomfördes på flertalet vårdboenden i Skåneregionen. Genom att 
använda oss av intervjuguider har vi erhållit data som ligger i 
grund för vår undersökning. 

Slutsatser:  Nya diskurser och synsätt inom vården tror vi kan ta längre tid att 
implementera, speciellt om inte kommunikationen fungerar mellan 
det övertagande företaget och personalen. Det krävs att 
privatiseringsföretagen integrerar och informerar de anställda för 
att implementeringen av nya diskurser skall accepteras. Vi 
upplever att det finns goda möjligheter för ett ökat värde och 
förbättrad kvalitet i omsorgsarbetet efter en privatisering. Genom 
att skapa värde för personalen blir konsekvensen naturligt att 
mervärde skapas för kunderna också. 
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Abstract  

Over the past decade there have been major changes within the Swedish healthcare sector, one 
of the more important ones being the privatization of public healthcare. This study focuses on 
healthcare for the elderly and analyses how employees have experienced the privatization and 
how they have adapted to new discourses. The discourse change from patient to costumer is 
of central importance to this study. Other key concepts in this thesis are the creation of value, 
quality, communication, power structures and roles. This study is conducted with a qualitative 
interview technique and the results are based on interviews with employees in both public and 
private healthcare, as well as with employees from a unit under privatization.  

The conclusions presented in this study are that in the transformation from public to private 
regime it takes time to implement new routines and to change the way employees perceive 
their patients/customers. Many different factors are involved in value making such as the 
caretakers, relatives, doctors, suppliers and the customer herself. For an organization to 
successfully carry through change communication is a key concept.   

Key Words: customer, discourse, managing change, patient, value. 
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Inledande ord och problematisering 
Under 1950-, 60- och 70-talet skedde en expansion i den offentliga sektorn inom framförallt 

utbildning, äldreomsorg och inom hälso- och sjukvården. Under inledningen av 1990-talet 

började den offentliga sektorn utsättas för påtryckningar genom en minskad ekonomiskt 

tillväxt och en ökad internationalisering. Antalet vårdinrättningar som privatiserats i 

tjänstesektorn har vuxit kraftigt de senaste tio åren och utvecklingen visar inga tecken på att 

mattas av. Sedan 90-talet har andelen entreprenader och uppköp av enskilda vårdinrättningar 

ökat drastiskt,1 vård och omsorg är en del av den växande privata tjänstesektorn.2  

Förändringsprocessen har medfört ett nytt sätt att tänka och synsättet på till exempel värde 

och kvalitet har reformerats,3 även nya marknadsdiskurser har formats inom sjukvården. Nya 

begrepp som antingen kompletterar eller ersätter de gamla har skapats till följd av detta.4 

Exempelvis har ett nytt synsätt på patienten etablerats, där patientbegreppet börjat omvandlas 

till kundbegrepp. Detta är en indikation på ett medvetet försök att skilja kundrollen från den 

passiva roll som patientbegreppet innebär.5  

Kundbegreppet har öppnat upp för ett kvalitetstänkande inom vården, baserat på den djupare 

betydelsen av att kunden har rätt att ställa krav.6 Kunden står som medproducent i 

tjänsteprocessen,7 vilket medför att kunden är med och skapar värde i processen.8 Med nya 

diskurser förändras inte bara sättet att tänka utan även verksamheten.9 Detta innebär att då ett 

vårdboende genomgår en förändringsprocess medför det konsekvenser som påverkar 

vårdpersonalen. En viktig del är att ta hänsyn till kommunikationen för att nya diskurser ska 

kunna implementeras.10 

 

                                             
1 Landelius, Ann-Charlotte (2006) Vård och omsorg i privat eller offentlig regi, Stockholm: Jure förlag AB  
2 NUTEK, Nya Fakta & Statistik (2007, feb.) Vård och omsorg – en framtidsbransch, Småföretag inom vård och 
omsorg – vilja och förutsättningar att växa. Stockholm  
3 Nordgren Lars (2004) Från patient till kund- Intåg av marknadstänkande i sjukvården och förskjutning av 
patienten position 3: e utgåvan Lunds, Lunds Universitet s 84 
4. Ibid. s. 114 s 
5 Ibid. s. 124 
6 Nordgren Lars (2004) s 114 
7 Westrup Ulrika (2002) Grönsöverskridandestyrning. Om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet 
inriktad mot barn och ungdomar. Avhandling. Lunds Universitet s 65-66 
8 Grönroos Christian (2000) Service management and marketing, A customer relationship management approach 
2:nd edition. Wiley: England s 3 
9 Nordgren L (2004) s. 114 
10Ibid. s. 342  
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Med den här bakgrunden vill vi undersöka hur vårdpersonal inom äldrevården uppfattar 

omställningar när ett offentligt vårdboende övergår i privat regi. Vi vill även undersöka hur 

nya synsätt och diskurser anammas och upplevs av personalen. För att kunna bedriva vår 

studie har vi besökt vårdboenden som har privatiserats av företagen Carema och Attendo care, 

samt ett offentligt vårdboende. Här har vi intervjuat personal för att få en empirisk grund till 

vår studie. 

 

Syfte och Frågeställningar  
Vårt syfte är att undersöka hur personalen upplever att de påverkas i en privatiseringsprocess, 

främst gällande arbetsrutiner, roller och kommunikation med patienterna. Vi vill även 

undersöka vikten av ledningens kommunikationsförmåga i en förändringsprocess. 

 

De frågeställningar som kommer att behandlas i vår studie är följande: 

• Hur anammar personalen nya synsätt och diskurser som följer med en utveckling och 

privatisering av vården?  

• På vilket sätt upplever personalen att patienternas roll har, alternativt kommer att, 

förändras efter privatiseringsprocessen?   

• Hur upplever personalen att värdeskapandet har, alternativt kommer att, förändras 

under och efter en privatiseringsprocess?  
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Disposition  
Inledningsvis kommer vårdsektorns förändringsprocesser historiskt sett att diskuteras. Detta 

för att ge läsaren kännedom om att vårdsektorn är ett omdebatterat område som har genomgått 

många omstruktureringar. Sedan följer en teoretisk ram där vi kortfattat introducerar de 

teorier vi använder oss av, följt av en presentation av de metoder vi använt oss av.  Efter detta 

avsnitt kommer den avhandlande delen där vi utförligt presenterar våra teorier och vårt 

empiriska material. Vi har valt att kombinera teori och empiri för att läsaren enkelt ska förstå 

sambandet, samt för att texten ska bli så lättläst som möjligt. Slutligen genomför vi en djupare 

analys och diskuterar våra slutsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemområde 

    Metod 

Teori & Empiri

  Diskussion 

   Slutsats 
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Vården i förändring  
Hälso- och sjukvården har som vi tidigare nämnt genomgått en reformeringsprocess som 

sträckt sig över flera decennier.11 60-talets kostnadskontrollerande åtgärder följdes av 

strukturella reformer under 80-talet som gällde till exempel omfördelning av resurser. Efter 

omstruktureringen följde en krympande ekonomisk tillväxt i kombination med en allt äldre 

befolkning och snabbare utveckling, samt ökat konsumenttryck på mer högkvalitativa 

sjukvårdstjänster.12 Det har sedan 90-talet debatterats kring hög belastning för vårdpersonalen 

som i värsta fall leder till utbrändhet. Detta i förhållande till lönekonflikter har fått strejker att 

eskalera.13  

 

I mars 2007 påbörjade Hälso- och sjukvården en utredning angående förutsättningarna för 

medborgarstyrt val. Utredningen, Vårdval Skåne, är en risk- och möjlighetsanalys som berör 

tre olika dimensioner; medborgarens, vårdgivarens och finansiärens. De förutsättningar som 

fastställts har utarbetats med kansliet för privata vårdgivare samt en referensgrupp av privata 

vårdaktörer. Målet är att öka mångfalden av aktörer samt att skapa valfrihet för medborgarna. 

Styrning av primärvården skriver i nr 9, september 2007:  

 

”Bedömningen som görs är att det finns en stark styrning av ekonomi, produktion och i viss mån 

tillgänglighet, men en svagare styrning av verksamhetens kvalitet och utveckling. Det saknas en 

samlad strategi för hur den privat drivna vården ska bli en del i närsjukvården alternativt att en 

eventuell strategi inte genomsyrar den praktiska verksamheten. Den samlade bedömningen är att den 

nuvarande styrningen av primärvården behöver förändras och utvecklas. Det kommer att behövas en 

omstrukturering och överföring från sjukhusen till primärvården för att kunna hantera nuvarande och 

framtida resursbrister”14 

 

                                             
11 Carlsson, Per; Rehnberg, Clas (1995) Hälsoekonomiska perspektiv – tolv forskare om utveckling, styrning och 
utvärdering av hälso- och sjukvården, Stockholm, SNS Förlag s. 8 
12 Jonsson Pia Maria, Agardh Emilie, Brommels Mats. (2006) Hälso- och sjukvårdens strukturreformer.  s 15 
13 Dagens medicin. (2008-05-07) www.dagensmedicin.se Tillgänglig: 
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/05/07/taggade-sjukskoterskor-tag/index.xml  (Läst 2008-05-14) 

14 Faktaägare: Karin Christensson,  region@skane.se Hitta rätt i vården (2007-12-21) Tillgänglig: 
,http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1927 (Läst 2008-04-28) 
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Strukturella förändringar, till exempel övergången från offentlig sjukvård till privat, har ofta 

kopplats till kvantitativa faktorer i form av till exempel antalet vårdplatser. Idag är trenden 

istället inriktad på kvalitativa samband som mer intensiv, differentierad och specialiserad vård 

som gör det nödvändigt att fördela resurserna på ett annat sätt än tidigare.15  

 

Finansiering av vården 
Hälso- och sjukvården finansieras genom en kombination av två offentliga system, det första 

är ett vårdsystem som i huvudsak bygger på en inkomstbaserad landstingsskatt, det andra är 

ett nationellt sjukförsäkringssystem som finansieras av arbetaravgifter.16 Det finns tydliga 

skillnader mellan hur den offentliga och den privata sektorns styrs. Den privata sektorn styrs 

av människor som har ett vinstmaximerande intresse och den offentliga av politiker som har 

andra uppsatta mål. 17 

 

 

Vi har i Sverige tidigare arbetat efter den så kallade Beveridgemodellen. Denna innebär att all 

hälso- och sjukvård till största delen varit finansierad med skattemedel och att det offentliga i 

hög grad har ansvarat för produktionen av sjukvårdstjänster. Sedan 1990-talet har dock 

Bismarckmodellen fått mer inflytande även i Sverige. Detta är en beställarutförarmodell och 

innebär att även privata aktörer kommit in på marknaden.18 Förändringstakt och 

förändringsmönster är omständigheter som leder samhället mot ett nytt koncept, med detta 

följer nya begrepp som effektivitet och snabbhet har blivit välanvända nyckelord gällande 

konkurrens i näringslivet.19 Effektivitet definieras som förhållandet mellan insatserna i en 

verksamhet och verksamhetens resultat. Begreppet beskriver en central förmåga att utnyttja 

samhällets resurser på ett ändamålsenligt sätt. Effektivitet innebär också att personalen ska 

använda kombinationen av alla olika resurser på rätt sätt, det handlar om att nå uppsatta mål 

till lägsta möjliga kostnad.20  

                                             
15 Jonsson, P; Agardh, E; Brommels, M. (2006) s.78 
16 Saltman Richard (1992) Patientmakt över vården, 1:a uppl. Stockholm: SNS Förlag s 32 
17 Andersson, Leif; Lundström, Conny (2001) Befogenheter i offentlig och privat äldreomsorg –fallstudier av 
befogenhetsskillnader hos arbetsledare mellan fyra servicehus i Stockholms stad, D-uppsats, Luleå tekniska 
universitet, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap s. 3 
18Jonsson, P; Agardh, E; Brommels, M. (2006) s.17 
19 Wikström, S; Normann Richard et al. (1992) Kunskap och värde. Företaget som ett kunskapsprocessande och 
värdeskapande system. Stockholm: Fritzles s 1 
20 Ferraz-Nunes, José; Karlberg, Ingvar; Bergström Gina, (2007) Hälsoekonomi –begrepp och tillämpningar, 
Lund: Studentlitteratur 
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Privatisering 
Privatisering innebär att en offentlig organisation får nya ägare som inte tillhör den offentliga 

sektorn.  De nya ägarna kan vara privatpersoner eller ingå i andra organisationer. Privatisering 

kan även ske genom att en del av en offentlig verksamhet kompletteras av privat ägande. 21 

Entreprenad är den vanligaste alternativa driftformen som används i Sverige idag och innebär 

att avtal stiftas med en entreprenör som ska driva verksamheten för kommunens räkning.22 

Ibland förekommer det oklarhet om vad som egentligen avses med privat och offentlig vård. 

Både offentlig och privat vård brukar benämnas som privat om den utförs av en privat 

vårdgivare. Helt privatfinansierad vård finns än så länge bara i mycket liten omfattning.23 Den 

vanligast förekommande strukturen inom hälso- och sjukvården innebär att kommunen lägger 

ut en verksamhet på entreprenad, alltså att ett vårdavtal stiftas mellan kommun/landsting och 

ett privaträttsligt subjekt om att en viss verksamhet ska utföras i privat regi. När vi i vår 

uppsats diskuterar privata vårdboenden är det entreprenaderna vi syftar på, alltså den 

offentligt finansierade, privat bedrivna vården.  

 

Kommunen har samma ansvar för verksamheten i offentlig regi som för den som är utlagd på 

entreprenad, alltså har kommunen det yttersta ansvaret för att kvaliteten på vårdinsatserna i en 

entreprenad håller samma kvalitet som de kommunala.24 Oavsett om det är ett offentligt eller 

privat boende gäller samma skyldigheter gentemot patienterna, vilket anges i LYHS, lagen 

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet.25 Enligt de kvalitetskrav som återfinns i 

HSL, hälso- och sjukvårdslagen och LYHS ska skillnaden mellan offentlig och privat vård 

vara marginell ur patientens synvinkel.26 Enligt HSL 2 § är målet för hela hälso- och 

sjukvården:  

 

”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”27 

 

                                             
21 Andersson, L; Lundström, C (2001) s. 4 
22 Landelius, Ann- Charlotte (2006) Vård och omsorg i privat eller offentlig regi, Stockholm: Jure förlag s. 114 
23 Landelius, A. (2006) s 106 
24 Ibid s. 121 
25 Ibid s. 89 
26 Ibid  s. 91 
27 Rönnberg, L (2007) Hälso- och sjukvårdsrätt, andra uppl. Lund, Studentlitteratur 
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Teoretisk ram  
Vi har valt teorier som vi anser vara sammankopplade med det område vår studie avser att 

behandla, dessa ligger till grund för vår undersökning. Vi har valt att lägga fokus vid begrepp 

och modeller såsom värde, kvalité, kund, patient, maktrelationer, kvalitet, diskurser, 

empowerment och värdestjärnan. Med hjälp av dessa kan vi lättare förklara personalens 

upplevelser, synsätt och patientens position i tjänsteprocessen, men också maktrelationen i 

interaktionen mellan medarbetarna och patient. Vi vill även genom begrepp och modeller ge 

exempel på hur en förändringsprocess där vårdboende går från offentlig till privat regi kan se 

ut. För att sammanfatta förklaringen av en förändringsprocess använder vi oss avslutningsvis 

av Kotters 8-stegs modell. Teorierna utgör ett redskap i vår undersökning, för att ge oss en 

större inblick och för att fördjupa våra resonemang. 
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Metod  
Genom att inrikta oss dels på privata, dels på offentliga vårdboenden, och på ett som är mitt i 

en privatiseringsprocess, inkluderas de perspektiv som behövs för att svara på våra 

frågeställningar. Nedan kommer vi att redovisa vilka metoder vi använt oss av i vår studie.  

Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Det finns tre vetenskapliga tillvägagångssätt när man skall genomföra en undersökning, 

deduktion, induktion eller en kombination av dessa två, kallad abduktiva metoden.28  Den 

induktiva teorin utgår från verkligheten, där insamlat empiriskt material bearbetas med hjälp 

av begrepp, teorier och modeller. Empirin lägger grunden för allmänna slutsatser för att 

slutligen möjliggöra en resultatredovisning. En deduktiv teori innebär att man prövar en redan 

existerande teori som leder undersökaren till en eller flera hypoteser.29 Den abduktiva 

metoden innebär att man växlar växla mellan empiri och teori samt en kombination av den 

deduktiva och induktiva metoden.30 

 

Vår undersökning utgår från kombinationen av dels en induktiv och deduktiv teori. I vår 

undersökning utgick vi både ifrån intervjupersonernas upplevelse av verkligheten, det vill 

säga vårt empiriska material, samt ifrån den teori som är relevant för vår undersökning.  

 

Syftet med intervjuerna  
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att undersöka vårdboenden utifrån 

medarbetarnas perspektiv. Genom flertalet intervjuer med personalen, på både privata och 

offentliga inrättningar, samt ett vårdboende som är under pågående privatiseringsprocess, har vi 

fått inblick i medarbetarnas upplevelser. Deras erfarenheter skapar den empiriska grunden i vårt 

arbete. Syftet med våra intervjuer var att generera en verklighetsbild som präglas av en viss 

persons kunskaper, synpunkter, attityder och uttryckssätt.  

                                             
28 Eriksson Lars Torsten (1999) Att utreda, forska och rapportera, 6:1 uppl. Malmö Liber s 198 
29 Bryman Alan (2006) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö Liber s 20-21 
30 Wallén G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur  
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Intervju som metod 
Genom en intervju delar en person med sig av kunskap, erfarenheter, attityder, åsikter, 

upplevelser och värderingar.31 Förmedlingen sker dels på ett medvetet och dels på ett 

omedvetet plan. Omedvetna signaler kan vara till exempel kroppsspråk och tonfall, 

omedvetna suckar och inandningar.32 För att vi skulle få ut så relevant information som 

möjligt var vi innan intervjuerna tvungna att gå igenom varje fråga noga och bedöma dess 

relevans för huvudtemat samt om informationen var relevant för vår undersökning. 33 I en 

intervju kan det i många fall vara viktigt att få intervjupersonen att känna sig trygg och att 

kunna slappna av för att få ut maximalt ur samtalet.34 Intervju som metod kan innebära vissa 

fallgropar om man inte tar hänsyn till alla olika aspekter som inverkar. Det finns risk för att 

materialet blir väldigt subjektivt om man använder sig av ett alltför litet urval. Detta har vi 

funderat över och vi har valt att inte försöka ge en generell bild av hur hälso- och sjukvården 

fungerar under en förändringsprocess. Istället kommer vi endast att utgå från våra 

intervjupersoners upplevelser. För att utföra en bra intervju är det viktigt att alla parter håller 

sig till sin roll under intervjuernas gång. Om intervjupersonen får alltför fritt spelrum kan 

samtalet ta en riktning som inte gynnar den information som eftersöks till undersökningen.35 

Vi lade eftertanke i detta och försökte under hela intervjun kontrollera och hålla fast vid vår 

ledarroll genom att styra intervjun med hjälp av våra uppsatta frågor.   

 

Det akademiska språk vi använder kan för många icke-akademiker vara svårt att förstå, därför 

försökte vi undvika en akademisk jargong och istället formulera så lättförståeliga frågor som 

möjligt. Det är även viktigt att det finns utrymme för viss spontanitet under intervjuns gång, 

eftersom sannolikheten att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar då ökar.36 För att 

förstärka förekomsten av dessa försökte vi att inte ställa frågorna alltför strikt utan istället 

inbjuda till en öppen diskussion. 

 

Vi insåg vid ett flertal tillfällen att det ramverk vi ställt upp inför intervjun inte kunde följas 

till punkt och pricka, istället fick vi vara flexibla både med ordning och med struktur på 
                                             
31 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun student litteratur Danmak s. 19 
32 Jacobsen, Jankrag (1993) intervju konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund s.10 
33 Kvale. S (1997) s.136 
34 Jacobsen, J (1993) s.12 
35 Ibid s. 130 
36 Kvale, S (1997) s.26 
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intervjufrågorna. Att lyssna är en viktig del av intervjuprocessen, svarspersonen skickar hela 

tiden ut olika signaler som intervjuaren i sin tur måste reflektera över. 37 De intervjuer vi 

utförde var en kombination av fakta och åsikter från svarspersonerna vilket bidrog till att vi 

fick kunskap om hur strukturen och arbetsuppgifterna såg ut på vårdhemmet. Vi fick även ett 

mer individuellt synsätt på hur arbetsplatserna fungerade.  

 

Valet av intervjumetoden tedde sig naturlig eftersom vi ville ha en empirisk grund där vi hade 

möjlighet att analysera personalens upplevelser. Då det var viktigt för oss att få en allmän 

uppfattning om vad som av vissa människor kan uppfattas som känslig information använde 

vi oss av indirekta frågor. Svaren kan då hänvisas direkt till andras inställning men även till 

svarspersonen egna.38 Genom att använda oss av tystnad gav vi svarspersonerna tid att 

associera och reflektera för att sedan kunna ge betydelsefull information.39 Vi är medvetna om 

att otålighet ökar risken för ledande frågor, vilka kan få intervjupersonen att känna press att 

svara på ett visst sätt.40  

 

Kvalitativ intervju 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervju som mäter enskilda upplevelser och attityder 

i motsats till kvantitativa intervjuer där mättningen ofta består av siffror och där intervjuaren 

vill åt en mer övergripande och generell bild. 41 Samtliga intervjuer bestod av likartade teman 

och mestadels av öppna frågor som innebär att svarspersonen kan svara fritt.42 Det är vanligt 

att man vid denna variant av intervju använder sig av inspelning och transkribering eftersom 

både svaret och vilket sätt det förmedlas på är intressant.43 Detta tog vi till oss och vi använde 

en diktafon samtidigt som vi observerade kroppsspråket hos intervjupersonerna. Ett kvalitativt 

angreppssätt innebär att man lägger vikt vid hur individer tolkar och upplever sin 

omgivning.44. Detta gör denna slags intervjumetod till ett passande verktyg för att få fram 

information om personalens upplevelser, vilka är centrala i vår studie. Metoden är även 

relevant när man studerar ett företag eller verksamhet under förändring, det vill säga under 
                                             
37 Jacobsen, J (1993) s.15 
38 Kvale,S (1997) s 125 
39 Ibid s. 19 
40 Bryman, A (2006) s.166 
41 Ibid. (2006) s.272 
42 Ibid. (2006), s.157 
43 Ibid. (2006) s. 310 
44 Bryman, A (2006) s. 34 
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olika slags processer, vilket passade vår undersökning bra då majoriteten av våra 

intervjupersoner var under eller hade genomgått en privatiseringsprocess. 45 

 

I en kvalitativ intervju är frågorna generellt formulerade. Vi lade vikt vid att inkludera 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt.  Eftersom det var viktigt för oss att få 

kunskap om vad intervjupersonerna tyckte var relevant och viktigt var vi tvungna att låta 

intervjun röra sig fritt i olika riktningar, trots att vi hela tiden höll kontroll på våra roller, 

vilket vi tidigare nämnt. Kvalitativa intervjuer är dock flexibla och tenderar att gå den vägen 

som intervjuaren själv bestämmer. Här är det viktigt att vara lyhörd och kunna ge bra 

uppföljning så att frågorna hela tiden hänger ihop.46  

 

Ostrukturerade och semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kan variera när det handlar om undersökarens sätt att ta sig an dem. Det 

gäller därför att utvärdera vilket tillvägagångssätt som passar bäst för intervjun, alltså vilket 

av sätten som ger användbar information.47 

 

Under en ostrukturerad intervju använder sig intervjuaren av ett PM med ett visst antal teman. 

Ett PM fungerar som med en minneslapp för intervjuaren. Det kan hända att intervjuaren 

enbart ställer en fråga och låter respondenten tala och associera fritt till den. En ostrukturerad 

intervju går i riktning mot att låta som en vanlig konversation.  När intervjupersonen har en 

lista med specifika tematiserade frågor är tillvägagångssättet en semistrukturerad intervju. 

Intervjupersonen använder sig av en intervjuguide men frågorna behöver inte ställas i samma 

ordningsföljd som tidigare är uppsatt i guiden. I detta sätt finns det utrymme för flexibilitet 

och spontanitet, frågorna behöver inte heller ingå i intervjuguiden om frågorna anknyter till 

någon som respondenten sagt.48 I vår undersökning har vi använt oss av intervjuguider och 

där av en semistrukturerad intervjumetod som vi har anpassat efter varje enskild intervju. Det 

har funnits utrymme för flexibilitet i frågorna vilket har varit bra för undersökningen eftersom 

intervjupersonerna ibland hade mer att tillföra än vad vi räknat med från början. Utförandet av 
                                             
45 Ferraz-Nunes, José; Karlberg, Ingvar; Bergström Gina, (2007) s.98  
46 Bryman. A (2006) s.300 
47 Ibid (2006) s. 301 
48 Bryman, A  (2006) s.302 
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intervjun underlättades eftersom vi fick möjlighet att fördjupa somliga frågor efter 

respondenternas svar då dessa gav inspiration till följdfrågor. 

 

Urval 
Vi valde att genomföra fyra intervjuer på olika vårdboenden i Skåneregionen till vår 

undersökning. Den första och andra intervjun valde vi att genomföra med en person ur 

vårdpersonalen på ett privat vårdboende respektive en person ur personalen på ett offentligt 

boende. Vi fick möjlighet till intervju med verksamhetschefen på ett tredje vårdboende samt 

till en gruppintervju på samma ställe. Vårdpersonalen vi intervjuade arbetade under samma 

yrkestitel. En person i vår grupp har själv arbetat inom vården i sex år på både offentligt och 

privat vårdboende, detta medför även att egna upplevelser kommer speglas i vår 

undersökning. Det kan både vara positivt och negativt med en egen förutfattad mening då man 

undersöker ett ämnesområde. Den negativa aspekten kan vara att man redan har en bestämd 

åsikt om en situation och det är mycket svårt att rubba denna. Personen med förkunskaper 

tvingas att inta ett fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att vara öppen för 

intervjupersonens upplevelser och verklighetsuppfattning, samt en parentes runt om de egna 

förkunskaperna.49 Den positiva aspekten kände vi var möjligheten att sätta sig in i 

intervjupersonernas vardag och identifiera sig med arbetssituationerna.  

 

De anställda vi kom i kontakt med uppfyllde de krav vi hade angående personalen. Vi 

inriktade oss på de individer som hade närmaste kontakten med patienterna/ kunderna. För att 

få ett visst ledningsperspektiv intervjuade vi även en verksamhetschef. Målet var att få olika 

perspektiv på mötet mellan personal och kund ifrån såväl privatägt, offentligt och vårdboende 

som var i en privatiseringsprocess. Antalet intervjupersoner anser vi räckte för att få svar på 

vår frågeställning. Vi är medvetna om att om vi hade gjort fler intervjuer hade vi eventuellt 

fått fram ett annat resultat. Men eftersom vi i vår studie undersöker vårdpersonalens 

upplevelser anser vi fått fram en bra grund för svar på våra frågeställningar.   

 

                                             
49  Kvale S. (1997) s 42 
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Under två av fyra intervjuer var vi två intervjuare och vid de andra tillfällena var vi tre. Tre av 

fyra intervjuer innefattade en intervjurespondent, medan den sista var en gruppintervju. En 

fördel med att intervjua en person kan vara att personen lättare delar med sig av åsikter och 

attityder.50 En gruppintervju leder ofta till spontana och känsloladdade uttalanden om det 

ämne som diskuteras. 51 Det här kan leda till mellanmänsklig dynamik, som demonstrerar det 

sociala samspel som leder fram till respondenternas svar.52 Detta framgick tydligt under vår 

gruppintervju, där respondenterna interagerade på ett sådant sätt att de spontant förstärkte 

varandras uttalanden. Under vår gruppintervju upplevde vi att respondenternas svar var 

individuellt präglade men risken finns naturligtvis att de influerades av varandras åsikter. Det 

uppstod diskussioner om deras upplevelser, kring vilka de instämde en hel del i svaren den 

andra personen gav. Eftersom deras arbetsuppgifter inte var identiska blev svaren dock 

subjektivt fokuserade på deras individuella upplevelser. Detta har vi tagit hänsyn till i vår 

analys. Gruppintervjuer kan naturligtvis även medföra negativa aspekter. Exempel på detta är 

att intervjupersonen lätt kan tappa kontroll över intervjusituationen.53 Antalet pauser under 

intervjun minskar också, vilket leder till att tiden respondenterna har till eftertanke och 

reflektion blir mindre. Det är även viktigt att skapa en balans mellan intervjupersonerna54  – 

detta var problematiskt under vår intervju då en av respondenterna var betydligt mer talför än 

den andra.  

 

Vid varje intervjutillfälle underrättade vi intervjupersonerna om att deras namn och 

arbetsplats inte skulle skrivas ut i uppsatsen utan enbart deras befattning. Det här kände vi 

kunde ge svarspersonerna en chans att vara mer öppna och prata mer fritt, utan rädsla för att 

kunna bli utpekade för sina åsikter. Om svarspersonen skulle ge kritik mot sin arbetsplats eller 

sin arbetsgivare är det kanske något som inte ska lämnas ut till fel personer, det handlar om 

känslig information och situationer. 55  

 

Reliabilitet och validitet 

                                             
50 Kvale S. (1997) s 97 
51 Ibid s. 97 
52 Ibid s. 263 
53 Kvale, S (1997) s. 97 
54 Jacobsen, J (1993) s 157 
55 Kvale, S (1997) s. 158 
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Reliabilitet innebär överensstämmelsen och pålitligheten som rör måtten och mätningarnas 

följdriktighet. Begreppet innehåller tre faktorer, stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. 56 Stabilitet är viktigt då man måste se till hur pålitligt begreppet är 

över tiden för att säkerställa att resultaten som gäller ett urval inte varierar över tid. Då vi 

intervjuade ett flertal personer på olika vårdenheter under olika tillfällen anser vi att vår 

studies reliabilitet är hög. Internreliabilitet svarar för pålitligheten av respondenternas svar 

under en gruppintervju. Det spelar en betydande roll för undersökningen om respondenternas 

svar påverkas av varandra.57 Respondenterna har en subjektiv syn och denna aspekt har vi 

försökt uppväga genom att intervjua ett flertal personer på flera olika vårdboenden.58  

Interbedömarreliabilitet speglar förhållandet mellan intervjuarna. För att underlätta 

transkribering och tolkning delade vi upp uppgifterna under intervjuerna. Under samtliga 

intervjuer kategoriserade vi intervjufrågor som gruppen diskuterat fram i ett tidigare skede. 

Förutom en diktafon som vi använde vid varje intervju valde vi ut en i gruppen som utförde 

intervjuerna och en som antecknade samt inflikade frågor, medan den tredje observerade 

intervjupersonen och gjorde anteckningar. Efter varje intervju diskuterade vi svaren och varje 

gruppmedlem berättade om sina upplevelser. Vi diskuterande våra subjektiva bedömningar, 

vilka sedan ledde fram till en samstämmighet.59  

 

Validitet innebär ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta.   Man 

skiljer mellan två aspekter på validitet, inre validitet och yttre validitet. 60 

 

Inre validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem. 

Man kan mäta inre validitet utan att samla in emiriskt material. Yttre validitet avser 

överensstämmelse mellan det mätvärde man får när man använder en operationell definition 

av verkligheten.61 Ett sätt att operationalisera och öka validiteten var att kategoriserat 

intervjufrågorna innan vi ställde dem eftersom vi utgick från tematiseringarna, värde, roller 

kommunikation som vi har behandlat i vår teori.  

                                             
56 Bryman, A (2002) 87-88 
57 Ibid. (2006) s. 87 
58 Börjesson, Emma; Holgesson, Jenny (2002)  Kvalitetsskapande inom sjukvården – en studie om Reumatologen 
, Magisteruppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, strategisk och operativ ekonomistyrning s. 9 
59 Bryman, A (2002) s. 88 
60 Ibid (2006) s. 43-44 
61 Kvale, S (1997) s. 214  



 19

Vårt val av intervjupersoner ökade validiteten i vår undersökning eftersom de hörde hemma i 

den yrkeskategori som svarade bäst i vår studie.62 Validitet i vår studie ökade även eftersom 

intervjupersonerna delade med sig mycket om sina upplevelser vilket vi hade i avsikt att mäta.  

 

Kritik mot valda källor och litteratur 
Då man genomför intervjuer måste man alltid ha i åtanke att informationen man får är 

subjektiv. Vi har tagit hänsyn till detta då vårt syfte och frågeställningar handlar om 

personalens upplevelser. Vi är också fullt medvetna om att våra intervjupersoner inte kan 

representera en generell uppfattning och diskurs inom vården. För att få en djupare förståelse 

och en mer generell bild om upplevelsen kring hur en privatisering fungerar, hade vi behövt 

fler intervjuer och även behövt undersöka fler arbetsplatser. Vi valde att undersöka 

äldreomsorgen och är medvetna om att denna verksamhet ser annorlunda ut än andra 

vårdinrättningar eftersom patienterna är betydligt äldre och i behov av en speciell slags vård. 

Resultatet hade möjligtvis blivit annorlunda om vi istället för vårdboenden valt att undersöka 

förändringen på ett sjukhus genom att intervjua sjuksköterskor eller läkare.  

 

Valet av litteratur har givetvis påverkat vår studie, då en del subjektiva uppfattningar om 

förändringar och privatisering kan förekomma. För att motverka detta har vi försökt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till våra källor och även försökt göra studien mer objektiv genom att 

använda oss av ett flertal källor. Slutligen har vi även haft i åtanke under processens gång att 

konkretisera och ifrågasätta varandras och egna åsikter, samt reflekterat över och noterat 

dessa.  

Avhandlande del 
I den avhandlande delen kommer vi att presentera de teorier vi använt oss av i vår 

undersökning. Teorierna kommer även i det här avsnittet att möta vårt empiriska underlag 

och tillsammans ska dessa leda vidare till den analytiska delen av arbete.  

En framväxande diskurs  
När samhället likställs med en marknad sker en ”marknadisering”.63 Inom den offentliga 

vårdsektorn har ett allt större marknadstänkande etablerats,64 vilket påvisas av utvecklingen 

                                             
62 Eriksson, Lars Torsten (1999) s 38 
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av de företag som börjat expandera inom vård- och omsorg.65 På 90-talet följde en förändring 

inom sjukvården i form av en allt starkare marknadisering av samhället som har inneburit 

större valfrihet, vårdgaranti och rättigheter. Med förändringen har ett annat sätt att bruka 

språket vuxit fram och med det en ändrad syn av den sjukas position. Det här kan ses som en 

förändrad diskurs inom vårdsektorn.  Diskursbegreppet innebär ett visst sätt att bruka språket i 

ett socialt sammanhang där människor interagerar med varandra. Begreppet definierar ett sätt 

att sprida regler och yttranden som påverkar människors sätt att tänka, tala och handla.66 Inom 

de sociala sammanhangen speglar diskursen beteenden som är mer eller mindre regelstyrda, 

till exempel vanor, konventioner och handlingsmönster.67  

 

 I diskursanalysen konstruerar och formar språkbruket en egenskap som påverkar människors 

sätt att handla och tala, detta betyder dock inte att språket representerar en given verkligheten 

eller en given ideologi.68 När nya marknadsdiskurser formas inom sjukvården skapas nya 

begrepp som antingen kompletterar de gamla begreppen, eller ersätter dem. Med nya 

diskurser förändras inte bara sättet att tänka utan även verksamheten.69  

 

Användning av ett nytt språk inom sjukvården skapar alltså nya sätt möta vardagen. Detta 

förändrar också sättet vårdpersonalen bemöter människor på. Exempel på detta är synsättet på 

den vårdsökande, som har förändrats från benämningen ”Patient” - en sjukling som väntar 

tålmodigt, till begreppet ”Kund” – en individ som aktivt söker vård och även medverkar i 

vården och de beslut som tas. Detta innebär att de boende kan påverka situationen och därför 

blir medproducenter.70 Enligt psykologen Leif Havnesköld kan användandet av 

patientbegreppet innebära att man kan glömma bort vårdens grundsyfte, nämligen att två 

parter interagerar tillsammans för att nå resultat.71 En anställd på ett privat vårdboende som 

ägs av företaget Attendo Care säger att de utan tvekan använder benämningen kund om de 

                                                                                                                                           
63 Nordgren, L (2004) s 4 
64 Ibid s 114 
65 NUTEK Fakta & statistik (2007)  
66 Nordgren, L (2004) s 12 
67 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt –metodbok i samhällelig text- och 
diskursanalys Lund, Studentlitteratur s 17 
68 Nordgren, L (2004) s 12 
69 Ibid. (2004) s. 114 
70 Nordgren, L (2004) s. 55 
71 Borgenhammar, Edgar; Fallberg, Lars H (1997) Våga vara vårdkonsument – vägar till medvetenhet 
Stockholm, SNS förlag s.61 
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boende. Intervjupersonen använde begreppet kontinuerligt då de boende kom på tal.72 Även 

på Carema används kundbegreppet eftersom man vill påkalla uppmärksamhet om att man 

levererar service som en tjänst.73 

 

”Det är kunder vi tar hand om, det faller sig helt naturligt.”74 

 

Enligt Nordgren, lektor vid Lunds Universitet, finns det en viss misstänksamhet mot 

kundbegreppet inom sjukvården. Att använda begreppet kund kan för många vara oförenligt 

med patientbegreppet.75 Det finns en rädsla för alltför stora förändringar inom sjukvården och 

nya synsätt kan för många vara svåra att ta in.76 Gällande kännedom i begreppsförståelse 

särskilde sig intervjuerna markant mellan offentlig och privat. Personalen som arbetade på 

boenden i övergång från offentlig till privat såg sig ha mycket svårt för att anamma 

kundbegreppet. Vid intervjun uttryckte sig personalen ogillande om det nya kundbegreppet: 

 

”Jag tycker inte om begreppet kund, jag har jobbat 24 år som undersköterska. För mig är det patient, 

kund är man i en affär, inte här”77 

 

De förklarade att de såg en kund som någon som köper något och att själva begreppet kändes 

opersonligt. Personalen upplevde inte heller att de levererade service i sitt yrke och 

identifierade sig inte alls med begreppet. De nya ägarna Carema har givit anvisningar till 

boendets verksamhetschef om att ”kund” är det nya begrepp som skall användas istället för 

patient eller boende. Trots att personalen har blivit informerade om detta ventilerade de vid 

intervjun att de tycker att det klingar fel i munnen. De kommer att behålla begreppet patient 

                                             
72 Intervju Attendo Care (2008/04/24) 
73 Carema, www.carema.se (2008-05-22) Värderingar, Vision & Mission 
Tillgänglig:http://www.carema.se/toppmeny/carema/varderingarvisionmission.4.7e87e35a108e7593e718000828
3.html (Läst 2008-05-24)  

74 Intervju, Attendo Care (2008/04/24) 
75 Nordgren, L (2004) s. 2 
76 Kotter ,John P. (2007) Leading Change Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business school publishing. 
s. 1-2 
77 Intervju, Carema (2008/05/06) 
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eller boende trots Caremas direktiv. Personalen har blivit informerad om att använda det nya 

begreppet, men en diskussion om varför har aldrig ägt rum.  

 

Vad kan en privatisering medföra?  
Genom att privatisera ett vårdboende kommer det naturligtvis att ske en del förändringar, om 

inte hade det inte varit någon idé att lägga ut på entreprenad från början.78 Exempel på dessa 

kan till vara användandet av kundbegreppet. Förutom att begreppet kund i vardaglig 

bemärkelse står för någon som erhåller en tjänst eller en produkt i en affär, kan den 

djupgående betydelsen vara att en kund är någon som har rätt att ställa krav. 79 Häri ligger 

skillnaden på patient och kund rent begreppsmässigt. Kunden kan och får ställa krav och har 

genom det en ökad valmöjlighet. Patienter upplevs aldrig ha kunnat kräva något från 

vårdpersonal.80 Att kunderna får göra individuella val kan medföra risker att de starkare 

individerna får fördelar genom mer information än andra och kan på så viss förhandla sig till 

bättre villkor. Det kan också vara svårt för kunden att ta till sig all information och kunden 

kan ibland behöva hjälp med detta. 81 I de fall kunden befinner sig i ett sjukdomstillstånd finns 

risken att kunden inte kan vara kapabel att ta beslut. Verksamhetschefen på vårdboendet i 

privatiseringsprocessen berättade även att det skulle ske en förändring i form av omfördelning 

av resurser, framförallt i hanteringen av tid och i personalens hantering av schemat. 

Wikström, professor i företagsekonomi och Normann, lektor i företagsekonomi (1992) skriver 

om vikten av att kombinera och optimera resurser, genom detta kan man uppnå en effektivt 

producerad helhet.82  Det är viktigt att kunna använda resurserna på rätt sätt. För att göra detta 

måste man kunna optimera användningen av dem. Det kan ses som både oekonomiskt och 

oetiskt att använda mer resurser än vad som krävs.83 

 

                                             
78 Intervju verksamhetschef, Carema (2008/05/06) 
79 Nationalencyklopedin (1991) Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens 
kulturråd. 

80 Nordgren, L (2002) s.114   
81 Anell Anders (2005) Primärvård i förändring. Lund: Studentlitteratur s. 79 
82 Wikström, S; Normann, R, et al. (1992) s. 141 
83 Ferraz-Nunes, J, Karlberg, I; Bergström G, (2007) s. 27 
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”Budgeten är ju så klart lite förändrad, Kommunen hade väl inte valt en entreprenör som är dyrare än 

dem själva” 84 

 

Effektivisering innebär att personalen kombinerar olika resurser på rätt sätt, att uppnå satta 

mål till lägsta möjliga kostnad.85 För att kunna göra detta är det viktigt att lyssna på vad 

kunderna efterfrågar, detta gäller generellt inom alla branscher. Genom att analysera vad 

kunden vill ha kan högre värden erbjudas.  Vidare kan en kartläggning av den enskilda 

individens behov och önskemål möjliggöra skräddarsydda lösningar som matchar kundens 

krav.86 För att kunna analysera vad det är som efterfrågas inom vårdboendet har Carema ett 

egenhändigt utforma kvalitetsuppföljningssystem.87 Genom att kartlägga verksamhetens 

viktigaste rutiner, nyckelprocesser och vilka aktiviteter som ingår i dessa, får man lättare en 

översikt om hur verksamheten fungerar. Då kan det mätas ifall omvandlingarna har gett ett 

positivt eller negativt resultat.88 Verksamhetschefen berättar att det kommer att läggas större 

vikt vid att mäta kvaliteten och följa upp resultaten än vad man tidigare gjort under den 

offentliga regimen. Vår intervjuperson från den offentliga verksamheten berättade att även om 

man använder sig av ett kontrollsystem inom den offentliga vården, så uteblir uppföljningen. 

Man har siffrorna men inget görs för att förbättra kvaliteten utifrån dem.89 Undersökningar 

har visat att en alltför stor del av resurserna inom vården går till att rätta till redan begångna 

misstag. 90 Genom att effektivisera och kvalitetsförbättra hade dessa kostnader kunnat minskas 

och då hade resurserna kunnat fördelas på andra områden inom hälso- och sjukvården. 91 

Värdeskapande 
Det finns många teorier om hur ett företag eller organisation på bästa sätt kan skapa en 

produkt eller tjänst som genererar värde för kunden. Effektivisering och uppföljning är som vi 

tidigare nämnt delar av detta. I tidig forskning betraktades kunden snarare som mottagare av 

en tjänst92, vilket skiljer sig från dagens uppfattning; en medproducent som samverkar för att 

                                             
84 Intervju verksamhetschef, Carema (2008/05/06)   
85 Ibid s.29 
86 Wikström, S; Normann , R (1992) s. 142 
87 Intervju Carema (2008/05/06) 
88 Börjesson, Emma, Holgersson, Jenny (2002) Kvalitetsskapande inom sjukvården - en studie av reumatologen 
Handelshögskolan vig Göteborgs Universitet s 4 
89 Intervju, vårdpersonal offentlig verksamhet (2008/04/24) och intervju Carema (2008/05/06)  
90 Börjesson, Emma, Holgersson, Jenny (2002) s 5 
91 Gustavsson, Rolf Å. (1994) Köp och sälj, var god svälj – vårdens nya ekonomistyrningssystem i ett 
arbetsmiljöperspektiv s. 13 Stockholm 
92 Nordgren, L (2004) s. 114 
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skapa värde i en process.93 Värdeskapande inom vårdsektorn nås inte längre genom att köpa 

och sälja utan istället genom en dialog som formar patient och vårdpersonal.94 De komplexa 

kraven i värdeprocessen kräver samproduktion, inte bara angående sjukvården som företag 

och patient, utan också med andra parter, som exempelvis anhöriga och vårdpersonal som står 

för andra produktiva kunskaper och resurser.95 Enligt Christian Grönroos, professor inom 

Service management, är det endast kunden som kan tillskriva en tjänst värde.96 Genomslaget 

för Service management har medfört att värdebegreppet framträtt allt tydligare inom 

företagsekonomin.97 Grundläggande för värdebegreppet är att kunden är delaktig samt att 

interaktionen mellan serviceleverantör och kund är en nödvändighet för att ökat värde ska 

kunna skapas i processen.98 Tjänsteprocessen består av en rad aktiviteter som måste ske i 

samförstånd mellan producent och kund för att tjänsten skall komma till. Tjänstesektorn riktar 

tankarna mot ett nära förhållande till kunden.99  

 

Michael Porters värdekedja ser på produktion och processer på ett sätt som många företag 

använder för att skapa värde idag. I värdekedjan sker processer på löpande band efter 

varandra och man ser hela tiden till produkten/tjänsten istället för på kundens nyttjande av 

den. 100 En ny modell som vunnit mark då man betraktar tjänsteprocessen är värdestjärnan. 

Den är utvecklad från Porters värdekedja och demonstrerar kunden som medproducent i en 

värdeskapande process. 101 Modellen utgörs av flertalet aktiviteter, exempelvis idéskapande, 

produktion, marknadsföring och försäljning. 102 Dessa aktiviteter pågår parallellt i en 

värdeskapande process som anpassas till kundens situation.103 Värdestjärnan utgår främst 

ifrån individens användning av tjänsten, kunden står i centrum för hela den omgivande 

sammanstrålningen av tjänster. Resurser inom sjukvårdssektorn samt de anställdas kompetens 

samspelar med kundens kunskap angående sitt behov av hjälp. Kombinationen av dessa 

producerar ett gemensamt värde.104 Intresset för individen, samt många parter som 

                                             
93 Westrup, U (2002) s. 68-69 
94 Norgren, L (2004) s.114 
95 Wikström, S; Normann, R; et al. (1992) s 49 
96 Nordgren, L (2004) s.115 
97 Ibid (2004) s. 14 
98 Ibid (2004) s 115 
99 Westrup, U (2002) s. 65-66 
100 Wikström, Solveig. Lundström, Anders, Lundkvist, Beckérus, Åke. (1998) Värdeskapande, s.40.Ur Det 
interaktiva företaget. Med kunden som största resurs. Stockholm: Svenska Förlaget.  
101 Wikström Solveig, Normann Richard; et al. (1995) sid 40-41 
102 Wikström, Solveig. Lundström, Anders, Lundkvist, Beckérus, Åke. (1998)  s 40  
103 Wikström, Solveig. Lundström, Anders, Lundkvist, Beckérus, Åke. (1998) s 40-41 
104 Wikström, S; Normann, R; et al. (1992) s 46-47 
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tillsammans innehar en mångfald av kunskap och fokuserar på patienten/kunden, skapar 

kundens värdestjärna.105 Värdeprocessen fungerar därmed genom flertalet samtidigt pågående 

aktiviteter som anpassas till individens situation.106  

 

Under intervjuer med vårdpersonal framgick det att undersköterskor och vårdbiträden är de 

som står patienterna närmast, eftersom de spenderar mest tid med de boende.107 De har alltså 

en given plats i värdestjärnan, genom sin dagliga interaktion med kunderna. De arbetar för att 

skapa värde för patienten på olika sätt, till exempel genom att ge dem bästa möjliga vård och 

att se till att patienten tar sina mediciner, att hygienen sköts och att måltider serveras. Carema 

ville införa matlagning på plats, det här hade medfört att patienterna känt matos och en doft av 

hemlagat. De hade även kunnat få en ökad valmöjlighet genom att kunna välja och lägga in 

önskemål om inköp. Vad som genererar värde kan definieras olika från individ till individ.108 

Detta innebär att det ställs krav på vårdpersonalen på ett vårdboende. Under intervjuerna vi 

utförde framgick det att behoven och kraven skiljer sig markant från patient till patient. En del 

vill duscha fem gånger i veckan medan andra aldrig vill duscha. Somliga vill alltid gå ut och 

gå medan andra väljer att stanna inne. Vissa vill sova halva dagen medan andra går upp i 

ottan.109 Det är den stora mångfalden av vanor, ritualer och personligheter inom vården som 

ibland skapar motstridigheter. För att tillgodose allas behov krävs det mycket av personalen. 

En viktig del i värdeskapande inom sjukvården för patienter ligger vid att möjliggöra det 

patienten inte klarar av att utföra själv, samt att stötta dem i vardagen.110 Läkarens deltagande 

i värdestjärnan utgörs av det värde som följer med den kompetens han innehar. Läkarna ses 

ofta som ett överhuvud eftersom patienten litar på att läkarna kan sitt yrke såsom 

legitimeringen visar.111 Även anhöriga spelar en viktig roll i värdeskapande för kunden. De 

går inte under någon titel utan är personliga för kunden. De anhöriga avlastar vårdpersonalen 

som får tid att samla kraft och energi för vidare samarbete med kunden. Anhörigas medverkan 

delger alltså ett ökat värde på olika sätt men på en personlig nivå. Leverantörer av exempelvis 

mat och andra produkter är exempel på ytterligare aktörer som tillför patienten värde. 

                                             
105 Ibid. s 137 
106 Westrup, U (2002) s 68-69 
107 Intervju, Carema (2008/05/06) 
108 Grönroos, C (2000) s. 3-4 
109 Intervju, vårdpersonal offentlig verksamhet (2008/04/24)) 
110 Wikström Solveig, Normann Richard; et al. (1992) s 135 
111 Skau, Marie Greta (2007) Mellan makt och hjälp. Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare, 
Upplaga 3. Malmö: Liber s 31 
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Figur 1. Värdestjärnan 

 

Värdeskapande kan ske genom förändring i verksamheten eftersom detta ofta medför 

nyskapande i organisationen.112 Genom privatisering ökar också kraven på de anställda att 

förse kunderna med det de har behov av och i viss mån vad de kräver.113 På det privatägda 

vårdboende vi besökte berättade vår intervjuperson att de i och med privatiseringen infört 

något de kallar egentid. Egentid innebär att de varje dag ger de boende en halvtimmes 

aktivitetstid som får spenderas valfritt. Detta kan innebära att sitta och prata, spela spel, gå ut 

eller att utföra någon annan aktivitet som individen själv väljer.114 Här upplevde vi en skillnad 

från den offentliga verksamheten vi besökte där något som egentid faktiskt inte existerade. 

Istället är regeln på de flesta kommunala boenden att de äldre får komma ut och handla eller 

ta en promenad en gång i veckan.115 

                                             
112 Wikström, S; Normann, R; et al. (1992) s 144 
113 Intervju Attendo Care (2008/04/24), Intervju Carema (2008/05/06) 
114 Intervju Attendo Care (2008/04/24) 
115 Intervju Attendo Care (2008/04/24) 
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Kvalitet inom sjukvården 
Under 1990-talet blev det allt valigare att studera management och organisation inom 

sjukvården.116 Under samma period uppmärksammades hur tjänstekvalitet uppfattades av 

kunden.117 Jämte den kontinuerliga förändring som sker i samhället sker som vi tidigare 

nämnt det diskursiva bildandet av kundpositionen.118 Kundbegreppet har öppnat upp för ett 

kvalitetstänk inom vården, baserat på den djupare betydelsen av att kunden har rätt att ställa 

krav.119   

 

I socialtjänstlagen (SoL) saknades det fram till 1998 särskilda bestämmelser kring kvalitet och 

kvalitetssäkring. Då infördes paragrafer som anger att insatser ska vara av god kvalitet, att det 

ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att det ska ske kontinuerlig 

utveckling och uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Ytterligare krav på kvaliteten är en 

stadga som anger att insatserna ska utformas och utföras tillsammans med den enskilde.120  

 

Servicekvalitet är idag en faktor som innehar stor betydelse för utvecklandet av 

tjänsteorganisationer. För att kunna skapa god kvalitet för kunden krävs det att personalen 

förstår vilka processer och situationer som skapar värde för kunden.121 Vård- och 

omvårdnadsarbete består av en serie av processer som samverkar med varandra. Genom att 

förändra resurser och disponeringen av verksamheten, till exempel med ökad kompetens, nya 

behandlingsmetoder, omstruktureringar eller effektiviseringar mätt i tid skapas nya 

förutsättningar för att genomförandet och resultatet ska förbättras. Förändringar i resurser 

påverkar genomförandet som i sin tur påverkar resultatet och kvaliteten.122  

På det privatägda vårdboendet vi besökte talade personalen om egentid med kunderna. Det är 

ägarna Attendo Care som ställer krav på att varje kund skall få egentid med sin kontaktperson 

inom personalen. Likaså ställer företaget krav på att alla kunder på boendet skall få 

                                             
116 Nordgren, L (2004) s. 121 
117 Grönroos, C (2000) s. 81 
118 Nordgren, L (2004) s 14 
119 Ibid s 114 
120 Landelius, A (2006) s. 121 
121 Ibid. s 122 
122 Ibid s 123  
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utomhusvistelse. Kraven kontrolleras stenhårt av ägarna efter ett så kallat kvalitetssystem och 

personalen måste redovisa att arbetet utförs. Det är kundens kvalitetsupplevelse som ska 

fungera som ett slutgiltigt mått på hur god kvalitet som levereras och detta i sin tur på vilka 

förbättringar som behöver göras.123  

 

”Jag kan inte tycka att man lägger ner mer vikt på kvalitet i sig, men jag upplever nog att man lägger 

ner större möda för att mäta rätt saker”124 

 

Vi får förklarat för oss att de stränga kraven från ägarna med ständig kvalitetskontroll och 

uppföljning i vårdpersonalens arbete delvis beror på att medias bevakning är så hög. 

Intervjupersonen upplevde att detta var det enda negativa med att arbeta privat, det var just att 

vara så kontrollerad. 125    

 

På det offentliga vårdboende vi besökte berättade intervjupersonerna att det inte fanns något 

direkt kvalitetssystem. Vårdpersonalen satte sin signatur på signeringslistor varje gång de 

utförde någon syssla som till exempel när de tog boende på en promenad. Under intervjun 

med personalen på vårdboendet som är under privatisering fick vi berättat för oss att i 

dagsläget fungerar allt precis som på ett offentligt vårdhem med signaturlistor. Men de hade 

fått höra att det skulle ske en förändring, där de nya ägarna Carema skulle ställa krav på 

utomhusvistelse för de boende.126  

 

”Det ser nog bra ut på pappret men jag betvivlar att det fungerar i verkligheten om jag ska vara 

riktigt ärlig”127 

Intervjupersonerna berättade om sina upplevelser av oro för hur de skulle få ihop det med 

eventuella nedskärningar av personal som det ryktades om på vårdboendet.128 Inom den 

offentliga sektorn är det ofta problematiskt att prioritera. Då kunskap saknas om kundernas 
                                             
123 Börjesson, E; Holgesson, J (2002) s 20 
124 Intervju Verksamhetschef, Carema (2008/05/06) 
125 Intervju, Attendo Care (2008/04/24/), 
126 Intervju, Carema (2008/05/06)  
127 Intervju, Carema (2008/05/06)  
128 Intervju, Carema (2008/05/06)  



 29

behov kan det lätt skapas missnöje om inte förväntningarna på kvalitet och god vård 

uppfylls.129 Inom sjukvården kan kvalitet mätas på främst tre olika plan; strukturkvaliteten, 

vilket anger den kompetens och utbildningsnivå som personalen innehar, hjälputrustningens 

säkerhet, samt patientens kunskapsnivå och hälsomedvetenhet. Processkvalitet är till exempel 

preventiva, diagnostiserande, behandlande och omvårdade aktiviteter och har stor betydelse 

för hur kunden uppfattar kvaliteten på vården. Det är även här det finns störst utrymme för 

effektivisering, till exempel i form av preventiv vård (näring, tillsyn) och behandlande vård 

(medicinsk, rehabilitering). Resultatkvalitet kan mätas i form av sjuklighet, dödlighet eller 

livskvalitet.130 

 

Under våra intervjuer stötte vi endast på ett fall på ett offentligt vårdboende som hade 

absoluta kompetenskrav gällande anställning av endast legitimerad personal. 

 

”Du kan inte arbeta om du inte har legitimation”131 

 

Intervjupersonen berättade att de dock under sommaren vanligtvis anställde vårdstuderande 

vikarier eller socionomer.132 Intervjupersonen på det privata vårdboendet upplevde att det inte 

fanns något kompetenskrav från ägarnas sida. Personalen upplevde att det var upp till dem 

själva att studera fram en legitimation för egen skull och för att kunna utvecklas inom 

yrket.133  

 

 

Makt, roller och relationer 
Rollfördelningen mellan patient och vårdare har en lång tradition. Förr i tiden underordnade 

patienten sig sjukhemmets regler och intog på detta sätt en fästande roll.134 Maktrelationen 

                                             
129 Börjesson, E; Holgesson, J (2002) s 22 
130 Ibid (2002) s 25  
131 Intervju, Carema (2008/05/06)  
132 Intervju, Carema (2008/05/06) 
133 Intervju, Attendo Care (2008/04/24) 
134 Nordgren, L (2004) s 53 
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mellan patient och personal vilar på att det finns en uttrycklig överenskommelse om vem som 

ska hjälpa vem.135 I det ögonblick en individ kommer i kontakt med vården sker det en 

förändring då personen förvandlas till patient, någon som behöver hjälp. Patientens identitet 

förskjuts från att vara det subjekt som fattar beslut och hanterar sitt eget liv till att bli som ett 

objekt för andras bedömanden och avgöranden.136  

 

Rollerna förändras här utifrån vilken diskurs man befinner sig i. En person kan inta olika 

roller beroende på var personen befinner sig. Handlinsutrymmet i positionen begränsas och 

korrigeras av diskursen och vissa förväntningar följer även med.  När en vårdare möter en 

boende förväntas denna bete sig och utrycka sig på speciellt sätt.  Med vissa ord och 

benämningar följer vissa utryck och handlingsmönster, som när de förändras även påverkar 

rollerna och mötet.137 

 

Förhållandet mellan vårdare och patient, kan beskrivas som en social relation men som skiljer 

sig från ”vanliga” sociala relationer. Det krävs nämligen ett annat förhållningsätt och 

uppträdande mellan parterna i relationen.138 Vårdarens roll kan beskrivas som 

institutionaliserad och formell medan patientens roll mer informell och improviserad.139 

Patienten anpassar sig till att vara patient främst genom erfarenhet och vårdaren intar sin roll 

på ett mer strukturerat sätt, genom teoretiska studier, praktik och handledning.140  

 

Samspelet mellan vårdare och patient sett ur denna aspekt, har både formella och informella 

synvinklar.141 Den äldre (patienten) behöver hjälp för att klara sig själv i vardagen och det är 

vårdarens uppgift och ansvar i yrket att arbeta för detta behov.142 Den formella målinriktade 

aspekten i omsorgsarbetet utgörs av fysiska uppgifter som att hjälpa patienten att förflytta sig, 

duscha eller att klä på sig. Den informella aspekten handlar om samtalet, att lyssna, ta del av 

                                             
135 Skau, M (2007) s 40 
136 Skau, M s. 45 
137 Nordgren, L (2004) s 53 
138 Skau, M (2007) S 56 
139 Ibid s. 56-57 
140 Ibid s 56 
141 Ingvad Bengt (2003) Omsorg och relationer. Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten.  Avhandling, 
sid 19-28. Lunds Universitet s24  
142 Ingvad, B (2003).s 26 
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och trösta.143 En del menar att de fysiska och personliga sysslorna skapar en komplex 

situation för vårdaren och att denna komplexitet gör det svårare för vårdaren att utföra 

arbetet144 Medan andra poängterar att vårdarens yrkesroll är central i dennes liv, med 

innebörd av att hon/han får betalt för att utöva sin roll.145 

 

”Jag bryr mig inte om Asta när jag går hem”146 

 

Upplevelserna kring rollerna bland intervjupersonerna i vår undersökning är blandade. På de 

offentliga vårdboendena talade vårdpersonalen om en nära relation till patienterna men att de 

ändå alltid håller en viss distans.147  

 

”Relationen kan vara personlig men inte privat”148 

 

Vårdpersonalen vi intervjuade på samtliga offentliga vårdboenden upplevde att de arbetade 

innanför och strikt följde yrkets ramar och restriktioner. Exempelvis upplevde personalen att 

det ofta blir missuppfattningar då vårdare berättar för anhöriga att de är kontaktperson. 

Funktionen av att vara kontaktperson missförstås och personalen ventilerade att för dem 

känns det som många anhöriga tror av att kontaktpersonen är någon form av ställföreträdande 

anhörig.149 Vårdarens roll är istället institutionaliserad och formell.150 De anställda berättar att 

de inte sköter dagliga relationer med barn eller ekonomiska bekymmer. De följer heller inte 

med de boende till sjukhuset om de behöver specialvård eller hämtar medicin på apoteket, det 

är anhörigas uppgift. I krissituationer händer det naturligtvis att personalen följer med till 

sjukhuset, men i det fallet lämnas den boende bara till sjukhuset. Så fort patienten kommit 

                                             
143 Ibid. (2003) s. 25  
144 Ibid. (2003) s. 26 
145 Skau, M (2007) s 57 
146 Intervju, offentlig verksamhet (2008/04/24) Carema (2008/05/06) 
147 Intervju, offentlig verksamhet (2008/04/24)  
148 Intervju, Carema (2008/05/06) 
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inom sjukhusets dörrar är de sjukhusets ansvar, inte vårdboendets. Intervjupersonerna 

upplever att de borde sköta omvårdnaden, inte mer.151   

 

”Om Svea exempelvis vill gå ut och handla eller ta en promenad så har vi den tiden tillsammans.”152 

 

Vårdpersonalen på företaget Attendo Cares privata vårdboendet upplevdes relationer till 

kunderna som nära. Personalen berättar att de är så kallad ”egentid” tillsammans med den 

kunden de är kontaktperson för. Under egentid, som utgör en halvtimme per dag får kunden 

själv bestämma över hur hon eller han vill nyttja den. Upplevelserna kring relationen med 

kunden är att den lätt blir personlig. Vårdpersonal som står kunden närmast kan bli 

känslomässigt arga på sjuksköterskor som inte tar kundens tillstånd på allvar. Eller om en 

anhörig är ledsen, tar man det personligt.153 Komplexiteten i upplevelserna kring relationen 

med kunderna på det privata boende är till skillnad från upplevelserna från den offentliga mer 

informell, och personlig.154 Intervjupersonen berättar att de har så kallad ”anhörigtid” också, 

vilket innebär att vårdpersonalen måste ringa till anhöriga om de inte hör av sig varannan 

vecka och berätta till exempel att - mamma mår bra. Personalen följer kunder till sjukhuset då 

de behöver läkarvård eller hämta ut medicin.  Det finns även personal som går och handlar 

kläder till kunder om anhöriga ber om det, intervjupersonen berättar dock att det mestadels 

sker för att undvika konflikt med anhöriga.155  

 

Kommunikation 
I organisationer är det ledningen som får saker gjorda genom sina underordnade. Att leda ett 

företag kan endast göras med stödet från de underordnade, detta kräver att man samarbetar 

med dessa.156 Det är av stor vikt att verkligen säkerställa att de anställda förstår nya strategier, 

uppgifter och sätt att tänka.157 Kommunikation på alla plan är således essentiellt för att man 
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152 Intervju, Attendo Care (2008/04/24) 
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ska får en samstämmighet inom företaget där alla strävar efter samma mål och värderingar.158 

Genom att kartlägga processer, utvärdera resultatet och forma rutiner utifrån dessa blir det 

lättare att bibehålla en motivation hos de anställda där de känner sig involverade och att de får 

ta del av resultatet de har arbetat för.159 Vid vår intervju med personalen på ett vårdboende 

under en privatiseringsprocess berättade de anställda att de upplevde sig ha fått mycket dålig 

information från ledningen om hur förändringsprocessen skulle genomföras och hur den 

skulle påverka arbetet. Detta upplevde de som mycket oroande och ventilerade att de ansåg att 

oron påverkade det vardagliga arbetet. De upplevde även att det oroade de boende och 

anhöriga eftersom personalen inte kunde svara på några frågor gällande hur förändringen 

skulle påverka vardagen på vårdboendet. 

 

” […] just nu är det ganska rörigt, för nu vet man inte hur någonting är[…] det är så det känns just 

nu[…] det är allt från blanketter i pärmarna till datorn som inte fungerar och då kan man inte sköta 

sitt jobb”160 

 

Uttalandet ovan visar på den frustration som personalen ventilerade under hela intervjun, de 

medgav att ovissheten är det som tar på krafterna.161 

 

Åtta steg till förändring 
 Modellen hjälper till att analysera förändringsprocessen i verksamheten. Vi är medvetna om 

att denna modell brukar appliceras från ett ledningsperspektiv men vi kommer att använda 

den för att sammanfatta personalens upplevelse av förändringsprocessen. Vi vill genom att 

använda denna modell förtydliga vad vi tidigare har presenterat i vår avhandlande del samt 

infoga den i förändringsprocessens kontext.   

 

                                             
158 Van Riel, Cees B.M (1992) s 9 
159 Börjesson, E; Holgersson, J (2002) s 15 
160 Intervju Carema (2008/05/06) 
161 Ibid. (2008/05/06) 
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Vårdens övergång från offentlig till privat regi medför påtagliga påfrestningar för de 

anställda. Det grundläggande koncept är att göra fundamentala förändringar för få 

verksamheter att samarbeta med den nya, mer utmanande miljön.162  

 

Figure 3 John P. Kotters eight steps to transforming your organization 

En relativt enkel modell eller vision är ibland vad som krävs för att vägleda medarbetarna 

genom förändring. En del människor fruktar förändring. De känner trygghet och stabilitet i 

rutiner och i den välförankrade kultur som företaget annamat. Tekniska och sociala faktorer 

bidrar till samhällets utveckling och utgör en av grunderna för de medföljande 

förändringarna.163   

 

Förändringsprocessen 
1. Skapa en situation av brådskande karaktär.  

För att det skall kunna ske en förändring i en verksamhet gäller det att skapa en situation av 

brådskande karaktär. Grunden till första upphovet till förändring är att identifiera och 

diskutera kriser, potentiella kriser eller betydande möjligheter. Inom sjukvården har 

kommunerna fattat betydande beslut om att privatisera delar av vården. Förändringen i 

vårdsektorn grundar sig dels i de växande vårdköerna under 80-talet samt stigande krav från 

allmänheten. På 90-talet följde en förändring inom sjukvården, en allt starkare marknadisering 

av samhället som innebar valfrihet, vårdgaranti och rättigheter.164 Det var i detta skede man 

gick mot betydande möjligheter till att förnya vården.   

                                             
162Kotter, P John (2007) Leading Change. Why transformation efforts fail. Harvard Business review. HBR ORG. 
The test of a leader s 3-4 

163 Kotter, P. John (2007) s. 3-4 
164 Nordgren L (2004) s 12 



 35

Motsättningarna från vårdpersonal har varit påtagliga. Enligt tidningsartikel i HD 2007, 12 

maj yttrar sig vårdpersonal på ett äldreboende negativt om en övergång från offentligt till 

privat. De är oroliga för att ett privat ägande skall innebära personalnedskärningar.165 En 

liknande uppfattning fick vi under vår intervju med vårdpersonal på det vårdboende som är 

under privatiseringsprocess. Personalen berättar att för tillfället har de inte erhållit information 

från företaget som privatiserat verksamheten. Diskussioner och oro över förändringen har 

därför uppstått och ryktesspridningen kring dennas innebörd har eskalerat på vårdboendet. 

Stressen bland personalen är alltså stor eftersom de upplever att informationen om vilka 

förändringar privatiseringen kommer att innebära, inte blivit uttalade ifrån de nya ägarna 

Carema.166  

 

”Man går hit och man vet vad man ska, men sen vet man inte mer”167 

 

Intervjupersonen på Attendo Cares privata vårdboende upplever att i dagsläget fungerar det 

bra på boendet men att det har varit upp och ner. Personalen berättar att turbulensen är 

ingenting de kan förneka, men ursäktar sig med att så är det på alla arbetsplatser. 

Intervjupersonen upplever att kommunikationen mellan dem och cheferna fungerar bra. 

Vårdpersonalen har möjlighet till daglig kontakt med både läkare, sjuksköterskor och chefer 

om det behövs. 168 

 

”Vi har också en arbetsgivare som tar det på allvar, om någonting händer i arbetsgruppen så 

reds det ut”169 

 

 

 
                                             
165 Carlsson Peter (2007, 12 maj) Fem vårdboenden för äldre privatiseras. HD. Tillgänglig: 
https://hd.se/helsingborg/2007/05/12/fem-vaardboenden-foer-aeldre/?flik=webbtv. (Läst 2008-04-14) 
166 Intervju Carema (2008/05/06)   
167 Ibid.(2008/05/06) 
168 Intervju Attendo Care (2008/04/24) 
169 Ibid. (2008/04/24) 
169 Nordgren, L (2004) s.12 
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2. Skapa en koalition som vägleder/stödjer förändringen 

Genom att forma en koalition med tillräcklig makt att förändra verksamheten skapar man en 

förutsättning för nästa steg i utvecklingen av verksamheten. Under privatiseringsprocesser 

köps exempelvis vårdboenden upp av privata aktörer på marknaden. De har därefter makten 

att förändra och skapa möjligheter. I diskursanalysen konstruerar och formas användandet av 

språket som vi tigare nämnt, påverkar det människors sätt att handla och tala, detta betyder 

dock inte att språket inte representerar verkligheten eller en given ideologi.170 När nya 

marknadsdiskurser formas inom sjukvården skapas nya begrepp som antingen kompletterar de 

gamla begreppen eller ersätter dem, begreppsomvandlingen från patient till kund är bara ett 

exempel.171  

 

Med nya diskurser förändras inte bara sättet att tänka utan även verksamheten.172 Under steg 

två börjar vårdpersonalen att direkt påverkas, detta fick vi uttalat från verksamhetschefen för 

ett av vårdboenden under en av våra intervjuer. Det berättades att de nya ägarna, Carema, i ett 

tidigt skede tillhandahållit broschyrer som presenterade företaget samt förklarade att ett 

begreppsutbyte från patient eller boende till kund skulle ske. Upplevelserna kring Caremas 

sätt att informera personalen, samt att ge stöd under förändringen är delad. 

Verksamhetschefen berättade om upplevelser att Carema varit där och stöttat under 

förändringsprocessen. Detta motsatte sig de anställda helt. De redogör istället för upplevelser 

om ovisshet på grund av bristande kommunikation. Carema har även installerat ett nytt 

datorsystem för kvalitetsuppföljningen som verksamhetschefen berättar är mycket effektivare 

än det system man haft inom det offentligt. Enligt personalen har de dock inte fått några 

lösenord till datorerna än och får därför inte programmet att fungera.173  

 

Intervjupersonen på Attendo Care berättar att det finns ett nära samarbete och bra kontakt 

med cheferna. Det upplevs som att det finns de har bra kommunikation mellan leden och att 

                                             
 
171 Nordgren, L (2004) s 12,124  
172 Ibid. s. 114 
173 Intervju, Carema (2008/05/06) 
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personalen hjälps åt om det behövs. Intervjupersonen poängterar att begreppet kund alltid 

används och genomsyrar hela verksamheten, eftersom det är service de levererar.174 

 

3. Skapa en vision 

I ett tredje stadium är det tid för att skapa en vision som ger en skjuts i förändringsprocessen. 

Nu gäller det att skapa nya strategier inom verksamheten för att åstadkomma de nya ägarnas 

vision.175  

”Carema skall vara förstahandsvalet inom vård och omsorg”176 

 

Företagets vision talar om och tydliggör den riktning verksamheten behöver gå för att nå sitt 

mål.177  Om inte hela verksamheten, det vill säga vårdpersonalen samt cheferna är villiga att 

arbeta för en förändring, blir framgången kortvarig. Visionen måste även genomsyra hela 

företaget. 178  

 

4. Kommunicera visionen 

I det fjärde stadiet är det essentiellt att kommunicera visionen och använda sig av alla medel 

för att göra detta. Det krävs också att lära ut och förklara nya beteenden för en strävan för 

förändringen.179 

 

”Caremas värderingar fungerar som en kompass för medarbetarna”180 

 

Vi fick under samtliga intervjuers gång berättat för oss att alla anställda, oavsett om de arbetar 

i privat eller offentligt regi, har tillgång till information. De har flertalet pärmar med 

                                             
174 Intervju, Attendo Care (2008/04/24) 
175 Kotter P. John (2007) s 3 
176 www.carema.se 
177 Kotter P. John (2007) s 4 
178 Hirschhorn Larry (2002) Campaigning for Change. Harvard Business review s 3 
179 Kotter P. John (2007) s 3  
180 www.carema.se  
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arbetsuppgifter, rutiner, visioner, mål och restriktioner tillhörande varje avdelning på 

vårdboenden. Vårdpersonalen på det boende som var i en privatiseringsprocess ventilerade 

dock att i nuläget hade man inte fått någon ny information från Carema, de var helt ovetande 

om de praktiska förändringar som skulle ske. De uttryckte oro och ovisshet om hur 

omställningarna inom organisationen skulle bli. De sades sig veta att det skulle ske 

förändringar men de hade inte fått några konkreta anvisningar. Den största oron låg i farhågan 

att det skulle bli nedskärningar bland personalen. När beslutet om att verksamheten skulle bli 

privat var bestämd, valde två personer i vårdpersonal att lämna och stanna kvar till den 

offentliga sektorn. Verksamhetschefen upplevde att deras beslut om att lämna vårdboendet 

var på värderingsmässiga grunder. 181 Vi kunde även läsa i HD (2008, 5 mars) att 70 

vårdanställda valt att stanna kvar och arbeta i offentlig regi, då vårdboenden övergår i privat 

regi.182 

 

5. Bemyndiga (empower) medarbetarna  

För att göra förändringsprocessen smidig ger man befogenheter till medarbetarna genom 

bemyndiganden i arbetet. Att involvera medarbetarna i förändringsprocessen gör det lättare 

för ägarna att bli framgångsrika med den nya inriktningen. Det ger ledarna möjlighet att göra 

sig av med hinder, förnya eventuella strategiska system som förhindrar en förändring samt 

uppmuntra otraditionella aktiviteter.183 Verksamhetschefen berättade att det första steget i 

förändringsprocessen var att hans befogenheter och ansvar över den ekonomiska 

dokumenteringen och uppföljningen ökade. Organisationsstrukturen har förändrats i den mån 

att istället för två verksamhetschefer med avdelningsansvar kommer det att finnas läggs 

ansvaret på en verksamhetschef och fyra under-/avdelningschefer. Avdelningscheferna 

internrekryteras vilket medför att ökade befogenheter skulle tilldelas fler på boendet.184 

Empowerment behöver dock inte alltid betyda något positivt. Genom att bemyndiga 

medarbetare till högre befattningar genom internrekrytering, lägger man ner ansvaret i 

organisationen. Det kan medföra motsättningar bland de anställda i frågan om vem som skall 

bli bemyndigad, om de är av olika befattningar. Det är heller inte alla som är intresserade av 

                                             
181 Intervju Verksamhetschef, Carema (2008/05/06) 
182 Åsa Jarring (2008, 5 mars) 70 vårdanställda vill stanna hos kommunen. HD  Tillgänglig: 
https://hd.se/helsingborg/2008/03/05/70-vaardanstaellda-vill-stanna-hos/. (Läst 2008-04-16) 
183 Kotter , P. John (2007) 
184 Intervju Verksamhetschef, vårdpersonal, Carema (2008/05/06) 
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makt.185 Ibland händer det att personal motsätter sig en förändring då de anser att 

verksamheten fungerar bra utan den.186 Somliga anser att traditionella organisationsstrukturer 

skapar en känsla av maktlöshet hos medarbetarna eftersom de inte kan påverka sina 

överhuvud.187 Ibland kan ett hinder för förändring utgöras av personalens missnöje, dessa kan 

eventuellt reduceras om det är en kollega som ansvarar för en förändring, då kan man 

diskutera närmare vad förändringarna innebär.188  

 

”Det ingår i vårt arbete att vi måste vara självständiga”189 

 

Intervjupersonen på det privata vårdboende berättar att personalen måste fatta egna beslut och 

ta eget ansvar. Eftersom personalen arbetar i grupp upplever de att det är viktigt att bestämma 

saker tillsammans och rådfråga varandra. Intervjupersonen upplevelser att det fungerar sådär: 

 

”Vi är olika individer, det är inte alla som klarar av att ta ett sådant ansvar och som inte vill kanske, 

även om det krävs av dig”190 

 

6. Skapa kortfristiga mål 

Kortfristiga mål behövs för att sporra medarbetarna och en bidragande faktor för att skapa en 

positiv inställning till förändringen är att göra den synlig. Detta innebär att allt inom 

verksamheten måste planeras och att man måste återkoppla resultaten av förändringen. Att ge 

personalen igenkännande och visa uppskattning i arbetet ändrar och bibehåller en positiv 

atmosfär.191 Under vår intervju med personal på vårdboendet som höll på att övergå i privat 

regi framgick det att det fanns ett brett ovetande om vad som föregick på toppen av 

organisationen. Det fanns ett informationsmöte en gång i månaden tillsammans med samtliga 

                                             
185 Lashley, Conrad (2001) s 163 
186 Hirschhorn, Larry (2002) s 3  

 
187 Lashley, Conrad (2001) s 4 
188 Kotter, P. John  (2007) s. 5 
189 Intervju Attendo Care (2008/04/24) 
190 Ibid. (2008/04/24) 
191 Kotter, P. John (2007) s 6 
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delar i organisationen, men endast med en utvald från varje avdelning. Detta gav inget 

utrymme för alla individer lyssna och delta. Några specifika mål för hur verksamheten skulle 

skötas upplevdes inte.192  

 

Upplevelserna på Attendo Cares privata vårdboende var annorlunda, där vår intervjuperson 

upplevde att det fanns bra kontakt med cheferna. Strategin att en och samma anställda gick på 

kontinuerliga möten där gruppens förslag och synpunkter framfördes fungerade bra här. Målet 

för verksamheten uppgavs vara att leverera bra och god service till kunderna.193 

 

7. Ta vara på förbättringar och skapa mer förändring 

För att förändringsprocessen skall ha möjlighet att fortlöpa inom verksamheten är det viktigt 

att de förändringar som ägt rum skall bevaras och ytterligare förändringar skall skapas. 

Privatiseringsbolagen talar om att kostnadseffektivisering, det generella då denna förändring 

genomförs är att man skär ner på personalen.194 Detta bekräftades även av våra 

intervjupersoner som medgav att det har skett personalnedskärning på det privata 

vårdboendet195 samt att det kommer att ske på boendet i en privatiseringsprocess.196  

 

Verksamhetschefen på det boende som befinner sig mitt i privatiseringsprocessen upplever 

intjänad kunskap, eftersom det numera är hon/han som arbetar med budgeten, var det kan 

sparas pengar i verksamheten. Ett av verksamhetschefens mål när de nya ägarna, Carema, tar 

över är att använda tiden mer effektivt.197 Effektivitet innebär att personalen ska använda och 

kombinera olika resurser på rätt sätt, det handlar om att nå uppsatta mål till lägsta möjliga 

kostnad.198 Chefen berättar att vad det i dagsläget främst handlar om är att i princip bokföra 

varje timme för att se vad vårdpersonalen gör med tiden. Intervjupersonen upplever att det är 

tiden som är dyr.199  

 
                                             
192 Intervju, Carema (2008/05/06) 
193 Intervju, Attendo Care (2008/04/24) 
194 Kalla Fakta TV 4, Maja Lundbäck: Publicerad (27 april, 2008) Tillgänglig: 
http://www.tv4.se/1.394508/2008/04/27/billig_aldrevard_med_hjalp_fran_skatteparadis  
195 Intervju, Attendo Care (2008/04/24) 
196 Intervju verksamhetschef, Carema (2008/05/06) 
197 Intervju, Verksamhetschef, Carema (2008/05/06) 
198 Ferraz-Nunes, José; Karlberg, Ingvar; Bergström Gina, (2007)  
199 Intervju Verksamhetschef, Carema (2008/05/06) 
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8. Institutionalisera förändringar i en ny kultur 

För att få personal inom en organisation att institutionalisera förändringar och på så vis 

etablera en ny kultur gäller det för dem att släppa taget om gamla riktlinjer och normer. En 

företags kultur beskriver de gemensamma värderingar som står för personalens attityd samt 

förhållningssätt till olika företeelser.200 En företagskultur formar det interna klimatet som i sin 

tur skapas av personalens uppfattning om vad som är viktigt i verksamheten.201 Att förändra 

en stark företagskultur är långt ifrån okomplicerat. Implementering av nya värderingar eller 

visioner i en redan befintlig stark företags kultur är ofta ett välgrundat problem.202  För att 

implementeringen ska fungera gäller det att medarbetare och ledning i en verksamhet är 

positiva till en förändring samt hjälps åt genom kommunikation, och engagemang.203  Våra 

intervjupersoner berättade för oss att de hade arbetat under en längre tid och var negativt 

inställda till de nya förändringar som privatisering innebär. Den främsta anledningen var att 

de upplevde att de levde i ovisshet om vad som skulle ske. 204 

 

                                             
200 Grönroos Christian (2000) s 318 
201 Ibid. (2000) s 357 
202  Ibid.(2000) s 368 
203 Kotter, P. John (2007) 
204 Intervju, Carema (2008/05/06) 
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Diskussion 
I detta stycke kommer vi att knyta samman teori och empiri för att slutligen presentera vår 

slutsats angående vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

En framväxande diskurs 
När en förändring sker och nya diskurser bildas är det inte alltid säkert att människorna i de 

sociala sammanhangen accepterar utan protester. Inbundna vanor, konventioner och 

handlingsmönster är svåra att förändra. Personalen som arbetade på det vårdboende som var i 

övergång från offentlig till privat sa sig uppleva det mycket svårt att anamma det nya 

kundbegreppet. Diskursen ska forma språkbruket, men de behöver som vi tidigare nämnt inte 

spegla verkligheten eller en given ideologi. Även om begreppet kund används inom den 

privata sektorn är det alltså inte säkert att personalen behandlar de boende annorlunda eller 

mer som kunder än vad man gör i den offentliga sektorn.  

 

Orsaken till att vårdpersonalen som arbetade under en pågående privatiseringsprocess 

motsatte sig kundbegreppet tror vi delvis kan vara dålig kommunikation och information till 

de anställda. Privatiseringsbolaget skickade visserligen ut information i form av foldrar som 

behandlade kundbegreppet. Vi tror dock att personalen redan i detta skede hade skapat en 

negativ uppfattning om privatiseringen eftersom de inte fått någon information om vilka 

handfasta förändringar som skulle ske på deras arbetsplats. Att inte känna sig inkluderad i 

förändringen och processen anser vi har negativ inverkan på både attityd och humör. Eftersom 

det egentligen är personalen som är viktigast för att förändringen ska kunna sättas i verket 

anser vi att privatiseringsföretagen hade kunnat vinna mycket på att inkludera och informera 

personalen bättre. Då diskurserna förändras och uppstår det alltså nya sätt att se på patienten. 

Rollerna förändras och med de benämningar som vårdare och patient/kund intar följer vissa 

stereotypa handlingar och beteenden. Även om interaktionen inte har förändrats synbart 

innebär kundbegreppet mer makt och fler valmöjligheter. Grundbetydelsen av begreppet kund 

är att om man inte gillar den service/produkt man erhåller eller inte anser sig få tillräckligt bra 

serviceleverantör har man den valmöjligheten att skifta leverantör. Vi är medvetna om att det 

inte har fått detta genomslag inom vården än men framtiden kan mycket väl utvecklas i denna 

riktning. Profilering, konkurrens och kvalitetshöjande åtgärder kommer då att bli viktiga 

aspekter även inom vården då man kommer att tävla om vårdtagare. För att detta ska bli 
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verklighet tror vi dock att det krävs att privatiseringsbolagen verkligen studerar vad som krävs 

i en förändringsprocess samt tar vara på personalens kompetens och förtroende. Det är trots 

allt de som möjliggör företagets existens.  

 

 

Våra upplevelser från vårdboendet som har varit privatiserat under en längre tid är däremot att 

kundbegreppet faller sig naturligt för personalen. Uttalandet: ”Det är kunder vi tar hand om, det 

faller sig helt naturligt.” bekräftar detta. Intervjupersonen berättar att den upplever att de levererar 

service i sitt arbete, på grund av detta och för att kunden ska få vad den ”beställt” gör 

personalen allt de kan för att tillgodose dennes behov. Det berättas dock att det är svårt att få 

personalresurserna att räcka till och att man hade behövt mer personal för att kunna leverera 

fullgod service och höja livskvaliteten för sina kunder ytterligare. Vi anser att detta visar att 

den nya diskursen har fått fäste inom separata privata vårdboenden. Vi tror också att det kan 

vara en indikation på att förändringsprocesser, etablering av nya synsätt och diskurser tar tid, 

även om vi naturligtvis är medvetna om att det kan vara så att personalen på detta boende fick 

bättre information ifrån ägare och chefer om hur privatiseringen skulle påverka arbetsplatsen. 

I vilket fall har implementeringen av de nya begreppen varit lyckosamma på just detta 

vårdboendet. Vi tror även att om man hade ökat personalresurserna med någon tjänst hade 

servicearbetet gått än smidigare, högre livskvalitet hade kunnat erbjudas och begreppet kund 

hade kunnat göras rättvisa. 

 

Innebörden av privatiseringen 
På privata boenden kan man säga att kunden ses som medproducent i tjänsteprocessen 

eftersom de ges möjlighet till så kallad egentid. De får själva välja vad de vill göra 

tillsammans med personalen en halvtimme varje dag och personalen strävar efter att uppfylla 

denna önskan så långt det finns resurser. Genom privatisering ökar kraven på de anställda att 

förse kunderna med det de har behov av och i viss mån kräver.205 Man måste dock ha i åtanke 

att även om personalen ger kunderna en halvtimmes egentid och utomhusvistelse varje dag 

behöver detta inte innebära att kunderna upplever ökat värde i interaktionen med 

vårdpersonalen i övrigt. Vi tror trots allt att egentiden innebär en intensifierad interaktion 

                                             
205 Intervju, Attendo care (2008/04/24) Intervju, Carema (2008/05/06) 
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mellan personal och kund som i förlängningen kan bidra till att ökat värde skapas. Även om 

detta är en positiv företeelse och en förbättring från hur vi uppfattat att det fungerar på de 

offentliga vårdboenden är vår åsikt att egentid bara är ett steg på vägen mot full livskvalitet 

för kunderna. Målet borde vara att kunderna ska kunna fortsätta sitt liv som vanligt även om 

de inte bor hemma längre. Vi anser att personalen ska finnas till hands för att stötta och hjälpa 

till med sådant kunderna inte klarar själv.  

 

På de offentliga boenden vi besökte framgick det av personalens upplevelser att det inte finns 

någon möjlighet för den flexibiliteten som egentid kräver. Vi fick berättat för oss att det inte 

finns tid att disponera till detta. Schemat är fullt från morgon till kväll och ger därför inget 

utrymme.206 Ökat värde kan naturligtvis skapas på andra sätt inom den offentliga sektorn men 

efter att ha tagit del av personalens upplevelser har vi svårt att se att värdet i situationen idag 

skulle kunna skapas av något tidskrävande. Istället kan ökat värde idag kanske handla om ett 

vänligare bemötande eller liknande.  

 

Patient har blivit kund och har därför fått utökad valmöjlighet och delaktighet. Detta anser 

privatiseringsbolagen vara en positiv aspekt i deras reformering av vårdboenden. Vi har dock 

funderat över om det inte kan finnas vissa nackdelar med att lägga mer ansvar på varje enskild 

individ inom vårdsektorn. Med rätten att kräva vårdkvalitet följer dock också ett ansvar att 

informera sig om sin sjukdomsbild och söka sig till rätt enhet. Idag är det inte bara en 

möjlighet utan ibland nästan ett krav på att en patient ska vara delaktig i processen. De 

individer som inte vill eller kan vara medproducenter riskerar då att hamna utanför. Detta tror 

vi kan innebära en stor nackdel i ett privatiserat samhälle, speciellt i fråga om äldre människor 

som inte är vana vid det informationsflöde som finns idag. I omvärlden idag finns de ett 

oändligt urval av olika valmöjligheter gällande allt från vilken sorts flingor man ska äta till 

just livsavgörande val som vilken vård man är i behov av. Vi tror att man måste utveckla 

något slags system för att inte drunkna i informationsflödet. 

 

                                             
206 Intervju Carema (2008/05/06) Intervju offentligt boende (2008/04/24) 
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Värde 
Värdestjärnan visar, som vi nämnde i vår avhandlande del på interaktionen mellan kund och 

olika serviceleverantörer. I vår undersökning kan modellen visa på de olika aktiviteterna runt 

kunden på ett vårdboende, det kan till exempel handla om input i tjänster från läkare 

(diagnos), sjuksköterska (behandling) och undersköterska (omvårdnad). Dessa aktiviteter 

kombineras med inslag från anhöriga till kunden, som vi anser ofta har en essentiell roll då de 

kanske kan förmedla kunskap angående kunden som annars gått förlorad. Genom alla dessa 

tjänster och stödtjänster fås ett utdrag i hur stort värde som skapas för kunden, och samtidigt 

syns det i vilka ”spetsar” värdet kan förbättras.  Personalen som vi har beslutat att fokusera på 

i vår studie har en högst viktig roll i värdeskapandet med kunden. Det är trots allt de som 

sköter den dagliga interaktionen. Vi tror inte att det går att betona personalens vikt tillräckligt 

i denna bemärkelsen. Därför anser vi att för att uppnå god kvalitet och högt värde för kunden 

måste man värna om sina anställda. Personalens uppgifter och de direktiv som fås skiljer sig 

en aning mellan privat och offentlig vård. Vi har fått uppfattningen av våra respondenters 

redogörelser att privatanställda är mer engagerade i sina kunder än de i offentlig regi. På det 

privata vårdboendet hade man till exempel en skyldighet att kontakta de anhöriga om de inte 

har hört av sig inom två veckor, det offentliga vårdboendet hade inte det kravet. Vi tror att 

detta är ett sätt för den privatiserade vården att se till att den värdeskapande aktören är 

delaktig i den värdeskapande processen.  

 

När man diskuterar ökat värde är egentiden på det privata boende vi besökte en viktig del. 

Jämfört med kommunala inrättningar, där det ofta schemalagt en gång i veckan att de boende 

får komma ut kan man se en stor skillnad i livskvalitet. Vi anser att få komma ut i friska luften 

kan för dem som är tillräckligt friska och vitala betyda mycket och bidra till en frihetskänsla. 

Samtidigt är det många äldre som inte vill aktiveras och då ska personalen ta hänsyn till det 

här men vi anser att möjligheten ändå borde ändå finnas.  

 

Ett annat sätt de privatägda företagen ville skapa värde för sina kunder var att personalen 

skulle börja laga hemlagad mat till de äldre. De ansåg att genom att vare avdelning lagade sin 

egen mat tillförde man ökat värde både genom doft av matos samt smaken av att äta hemlagat 

mat. Vårdpersonalen upplevde att det skulle bli krångligt och besvärligt att genomföra, först 

och främst var inte köken rustade för matlagning, för det andra var personalen rädda för att de 
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äldre (dementa) skulle skada sig eftersom kökens planlösning är öppen samt att det inte finns 

möjlighet att stänga någon dörr. Motsättningarna speglar en negativ inställning från 

personalen. Vi uppfattade att deras upplevelse av situationen gjorde dem irriterade och de 

ventilerade att de ständigt ifrågasatte vad förändringen skulle medföra. Återigen hade detta 

kunnat undvikas med bättre kommunikation från privatiseringsbolaget. Eftersom 

vårdpersonalen inte blivit informerade av vad som skulle hända eller vilka förändringar som 

skulle äga rum, var det för tillfället ryktesspridningen som var den enda källan för personalens 

upplevelser. ”Det ser nog bra ut på pappret men jag betvivlar att det fungerar i verkligheten om jag 

ska vara riktigt ärlig” Motsättningarna till förändringen tror vi alltså grundar sig främst i 

bristande information från Carema samt oron över tidsbrist för patienterna. Vårdpersonalen 

upplever att deras fullspäckade schema inte har plats för den sortens flexibilitet. 

 

Som vi nämnde i den avhandlande delen kan värde skapas genom en förändring eftersom 

denna kan leda till innovativa tankar i organisationen. Vi tror att efter omstruktureringen som 

en privatisering innebär kan det vara lättare att influera verksamheten och komma med förslag 

till ytterligare förändringar, vi vill jämföra detta med uttrycket ”bollen har satts i rullning”. 

 

Makt, roller och relationer  
Rollerna inom sjukvården är grundade i en djupt förankrad tradition av vanor och seder, som 

lämnar patienten i en underlägsen ställning på grund av dennes behov av hjälp. Människors 

roller förändras beroende på vilken diskurs man befinner sig i. Vårdpersonalen förväntas 

genom sin teoretiska och praktiska erfarenhet inta en särskild roll i mötet med patienten. Vi 

upplevde att personalens redogörelse vittnade om deras förutbestämda roll när de talade om 

sina arbetsuppgifter. Intervjupersonerna på de offentliga vårdboenden berättade att de inte 

ansåg sig ha utrymme för någon annan typ av uppgifter än det som fanns dikterat. Deras roll 

är helt enkelt att vara omvårdare med de rutiner och vanor som detta innebär. De berättade 

dock att en viss flexibilitet fanns att möta önskemål och viljor, exempelvis tid till att 

patienterna får duscha ett annat klockslag än vad som är förutbestämt. Krav om något som 

kräver mycket extra tid däremot, till exempel att handla kläder till någon av de boende finns 

inte. Patientens roll är traditionellt sett att bli omhändertagen, men även denna roll har 

förändrats mycket. Vi anser att privatiseringen har, oavsett vad vi anser om den i övrigt, infört 

begrepp som ska förbättra patientens ställning. Begreppet vi har i åtanke är naturligtvis 
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framförallt ”kund”. Genom detta förändrar man individens roll från passivt hjälpsökande till 

aktivt medproducerande. Hur detta implementeras eller fungerar i verkligheten kan vi inte 

uttala oss om, men tanken bakom anser vi är i alla fall vara positiv. Att det finns en positiv 

åsikt om tanken bakom förändringen framgick också av vår intervju med personalen på 

vårdboendet som stod under privatisering. Som kan utläsas av citatet på föregående sida 

uttalande sig respondenterna om att de faktiskt upplevde att förändringen lät positiv i tryck, 

men att de var tveksamma till hur det skulle fungera i verkligheten. De gav till och med 

uttryck för att de inte trodde att patientens/kundens roll skulle förändras efter privatiseringen. 

Detta ansåg vi var en intressant aspekt eftersom det är svårt för ledningen att implementera en 

förändring om personalen dels motsätter sig förändringen, men även anser att om 

förändringen lyckats skulle den ändå inte innebära någon ansenlig skillnad för kunden. 

Respondenterna gav uttryck för att det lät vackert med kunden i centrum, men att verkligheten 

och teori inte alltid överensstämde. 

 

Inom sjukvårdssektorn indikerade våra intervjuer från det privata vårdboendet att rollerna där 

upplevs som relativt informella. Intervjupersonen talade om ett självständigt arbete där 

mycket av ansvaret låg hos personalen. Visst fanns det även här tydliga regler och 

restriktioner från ägarna om hur arbetet skulle utföras men det upplevdes mer som vägledning 

än regler för personalen. Vi tror att flexibiliteten medför en mer informell och närgången roll 

till kunderna, samt att detta ökar värdet i interaktionen. Vi anser att då arbetets uppgifter 

förändras, förändras även rollerna. Återigen kan vår studie inte svara på huruvida detta är 

fallet eller inte, endast på vilka upplevelser våra intervjupersoner har erfarenhet av. Vi kan 

alltså endast utgå från att vår studie visat på upplevda tendenser till att en förändring i form av 

en privatiseringsprocess medför ett ökat värde för kunden.  

 

Vårdpersonalens roll är som vi nämnt tidigare mest formell men har tendens till att bli 

informell eftersom man arbetar så nära kunden. Den formella rollen bidrar dock till att man 

inte för komma för nära, vilket är svårt att motverka eftersom interaktionen med 

patienten/kunden har en tendens att ofta blir informell, på grund av arbetets karaktär.  

Görs en jämförelse mellan upplevelserna kring mötet med kunden/patienten på privata och 

offentliga boenden uppfattar vi inte någon skillnad. Oavsett ägandeform anser de anställda att 

man kommer varandra väldigt nära, samtidigt som samtliga intervjupersoner betonar att det 

trots allt är viktigt att försöka ha en viss distans i arbetet.  
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Vi anser att en interaktionsprocess är en komplex företeelse, främst för att alla individer 

fungerar så olika. Även om en arbetsplats genomgår en förändringsprocess, till exempel en 

privatisering innebär det således inte att de anställda förändras.  

Vi tror också att det är en sak att ändra strukturformen i en verksamhet, men att förändra 

människors sätt att tänka och agera är en annan sak. Detta kräver som vi tidigare nämnt en 

mycket god kommunikation och inte minst tid. 

 

 

Kommunikation 
Då ett företag genomgår en förändringsprocess är det viktigt att personalen informeras om och 

är medvetna om detta. På vårdboendet som var i en privatiseringsprocess fanns det märkbara 

brister i denna aspekt. Personalen berättade att de kände sig oroade, uppgivna och stressade på 

grund av ovissheten samt att oron gick ut över arbetsuppgifterna och inte minst över mötet 

med de boende. Detta förklarade de med att även patienter och anhöriga var bekymrade över 

situationen och om hur förändringarna skulle påverka deras vardag. Då personalen inte kunde 

tillhandahålla dessa blev oron ännu större, naturligtvis kände patienterna även av den oroliga 

atmosfären på vårdboendet. Vi tror att genom att kommunicera förändringens effekter bättre 

hade Carema kunnat spara mycket onödig turbulens vid implementeringen. De hade kanske 

kunnat slippa så stora motsättningar som vi upplevde att personalen kände mot förändringen.  

 

Åtta steg till förändring 
Enligt John P. Kotter är en grundläggande del i förändringsprocessen av en verksamhet att få 

med sig hela verksamheten i den nya strategin. Det måste finnas en vilja till förändring, lika 

viktigt är det att ägarna kommunicerar förändringens mål och innebörden. Vi tror att det är av 

stor vikt att personalen känner förtroende för de nya ägarna samt att ägarna i sin tur visar 

förståelse för personalens primära position i processen.  Det är trots allt de som i det stora hela 

skapar verksamhetens och ser till att den fungerar.  Stora delar av vården är traditionellt 

förankrade i vanor och traditioner. Vi upplever att den starkt förankrade kulturen som 

vårdyrket besitter är nästintill orubblig. Vår uppfattning om personalens upplevelser kring 

förändringsprocessen av ett vårdboende som traditionellt sett tidigare alltid varit under 

offentlig regi är att implementeringen av en förändring går mycket långsamt. 
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Intervjupersonernas upplevelser angående förändringen har inte varit direkt positiva, vilket vi 

anser kan ha grund i den otillräckliga informationen från Carema. Om kommunikationen och 

informationen hade gått ut till personalen i ett tidigare skede hade personalen kanske känt sig 

inkluderade, värdefulla och processen hade eventuellt kunnat skyndas på. Med detta sagt är 

det inte säkert att deras inställning till privatiseringen förändras, den negativa attityden 

gentemot privatisering kan även påverkas av personliga åsikter och värderingar. Enligt 

artikeln i HD från 2008 har 70 stycken anställda från vårdboenden i Skåne valt att stanna kvar 

i den offentliga regin då deras arbetsplatser blir privatiserade. Verksamhetschefen vid boendet 

i en privatiseringsprocess vi besökte bestyrkte det som skrivits och berättade att då det 

bestämdes att vårdboendet skulle övergå i privat regi valde två anställda att lämna sin post för 

att arbeta fortsätta arbeta i den offentliga sektorn. Under intervjun uppgav respondenten 

dessutom att personalens val förmodligen grundade sig på värderingar.  

 

Vi tror att nya diskurser lätt kan ses som överrumplande om man redan har ett förhållningssätt 

till verkligheten. Vi upplever att personal som arbetat inom vården i decennier upplever att en 

privatisering kommer att innebära att likvärdigt arbete skall genomföras fast under andra 

premisser, med lägre villkor, till exempel färre personal. En av de generella åtgärderna då en 

vårdinrättning privatiseras är, som vi nämnt i den avhandlande delen, att göra 

personalnedskärningar. Ett problem som kan uppstå som konsekvens av detta, anser vi, är att 

på många vårdboenden fluktuerar resursbehovet till följd av föränderliga vårdflöden. Vissa 

avdelningar har hög omsättning på kunder på grund av hög ålder eller grav sjukdom hos de 

boende. En effektivisering genom personalnedskärningar kan alltså verka rimlig vid en 

tidpunkt för att någon månad senare vara katastrofal. Det gäller här att kunna omstrukturera 

olika boenden vid behov för att kunna tillgodose vårdbehovet hos människorna som bor där. 

Vårt förslag är att förbättra detta genom något slags samarbete våningarna emellan på 

vårdboenden. 
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, 

 
Slutsatser 
 Vi vill här påminna läsaren om våra frågeställningar:  

• Hur anammar personalen nya synsätt och diskurser som följer med en utveckling och 

privatisering av vården?  

• På vilket sätt upplever personalen att patienternas roll har, alternativt kommer att, 

förändras efter privatiseringsprocessen?   

• Hur upplever personalen att värdeskapandet har, alternativt kommer att, förändras 

under och efter en privatiseringsprocess?  

 

Personalen på de offentliga vårdboendena verkar enligt vår studie ha svårt att ta till sig nya 

synsätt och diskurser. Vi tror att det hade underlättat om privatiseringsföretag hade gett 

klarare direktiv och information om vad förändringarna inom verksamheten skulle innebära. 

En del i vårt syfte avsåg att undersöka vikten av ledningens kommunikationsförmåga i en 

förändringsprocess, vi har funnit att detta är en avgörande aspekt för att verksamhetens 

transformering ska flyta på så effektivt som möjligt. Integreras inte personalen i 

förändringsprocessen försvinner ett viktigt moment från implementeringen och gör den 

ofullständig. Vi kan spekulera i om bristen på information och integration är orsaken till det 

stora antalet anställda som väljer att stanna i offentlig regi då vårdboenden generellt sett 

privatiseras. Kommunikation är något som skapar värde för personalen eftersom den gör att 

de känner sig delaktiga i vad som sker på arbetsplatsen. Vår uppfattning är att värdeskapandes 

omfattning under en privatiseringsprocess är beroende på om företaget involverar personalen i 

förändringsarbetet samt i vilken grad privatiseringsförtagen tillhandahåller information till 

sina anställda. I vår studie har värdet minskat ansenligt för vårdpersonalen som arbetade på 

vårdboendet under pågående privatiseringsprocess, de upplevde stress, oro och uppgivenhet 

främst eftersom de inte ansåg sig veta vad som skedde på arbetsplatsen. Personalen 

redogjorde även att det ett stressmoment att inte kunna svara på patienternas eller anhörigas 

frågor om vilka förändringar som skulle ske i det vardagliga livet. När det gäller 

värdeskapandet efter privatiseringsprocessen anser vi att det finns goda möjligheter till att öka 
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värdet och kvaliteten både för personalen och för kunderna. Vårdpersonalen på det privata 

vårdboendet har ett flexibelt schema idag men enligt vår intervjupersons upplevelser finns det 

för lite tid till för många arbetsuppgifter. Genom att behålla det flexibla schemat men tillsätta 

någon extra tjänst tror vi att privata boenden hade kunnat erbjuda de anställda mervärde 

jämfört med vårdboenden i offentlig regi. Ökat värdeskapande för kunderna formas i dagens 

läge av egentid. Men bara för att denna aspekt är positiv innebär det inte att de övriga 23, 5 

timmarna på dygnet erbjuder mer värde än vad offentliga boenden gör. Slutsatsen här är att 

genom att skapa värde för personalen blir konsekvensen naturligt att mervärde skapas för 

kunderna också. Det blir en trivsammare atmosfär på arbetsplatsen om de anställda inte är 

stressade. Genom att anställa mer personal, får de även mer tid över att uppmärksamma 

kundernas behov och krav. Detta är en viktig aspekt i en privatiseringsprocess eftersom en av 

målen med privatisering är att patienternas position förskjuts till en kundroll, detta innebär att 

de har större möjlighet att ställa krav. Vårdpersonalen som arbetade under pågående 

privatiseringsprocess upplevde dock i motsats till privatiseringsföretagens vision och 

värderingar inte att begreppsförändringen skulle innebära någon skillnad för den roll 

patienten/kunden hade på vårdboenden.   

 

Förslag till vidare forskning 
För en fortsatt forskning tycker vi det skulle vara intressant att studera den fortlöpande 

utvecklingen av privatiseringen inom andra delar av hälso- och sjukvården, och hur 

förändringen påverkar de olika aktörer som är involverade. Vi skulle vilja studera kundens 

roll och hur den kommer att utvecklas genom till exempel ökad kunskap och 

självdiagnostisering. Med kunskap följer makt och vi upplever att detta är ett klart incitament 

till förändringen av patientens/kundens roll, kanske kommer krävandet av service vara av 

större betydelse inom hälso- sjukvården i framtiden. Ett exempel på en vidare frågeställning 

kan vara: på vilket sätt kommer kundens roll inom hälso- och sjukvården förändras i samband 

med den fortskridande reformeringsprocessen?  
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Carema, www.carema.se (2008-05-22) Värderingar, Vision & Mission 

Tillgänglig:http://www.carema.se/toppmeny/carema/varderingarvisionmission.4.7e87e35a108

e7593e7180008283.html (Läst 2008-05-24) 

 

Faktaägare: Karin Christensson,  region@skane.se Hitta rätt i vården (2007-12-21) 

Tillgänglig: ,http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1927 (Läst 2008-04-28) 

 

Peter Carlsson (2007, 12 maj). Fem vårdboenden för äldre privatiseras. HD 

Tillgänglig:https://hd.se/helsingborg/2007/05/12/fem-vaardboenden-foer-aeldre/?flik=webbtv. 

(Läst 2008-04-14) 
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Åsa Jarring (2008 5 mars) 70 vårdanställda vill stanna hos kommunen. HD, Tillgänglig: 

https://hd.se/helsingborg/2008/03/05/70-vaardanstaellda-vill-stanna-hos/. (Läst 2008-04-16) 

 

Övriga källor 

 

Kalla Fakta TV 4, Maja Lundbäck: Publicerad (27 april, 2008) Tillgänglig: 

http://www.tv4.se/1.394508/2008/04/27/billig_aldrevard_med_hjalp_fran_skatteparadis  

 

Muntliga källor 

Intervju med vårdpersonal Attendo Care (2008-04-24) 

Intervju med vårdpersonal offentligt vårdboende (2008-04-24) 

Intervju med verksamhetschef, Carema (2008-05-06) 

Intervju med vårdpersonal, Carema (2008-05-06)  

 

 


