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Sammanfattning  
Titel: All vård och omsorg av äldre personer ska vara av god kvalitet: Jakten på de 

svårfångade kvalitetsaspekterna i Stockholms stads valfrihetsystem 

Författare: Marcus F. Johansson  

 

Välfärd, vård och omsorg var under en lång tid närmast synonymt med Sveriges 

nationalstatliga universella välfärdsmonopol fram tills slutet av 1980-talet. Välfärdsmonopol 

ersattes med välfärdspluralism och valfrihet. Genom konkurrens skulle utförare av socialtjänst 

bli effektiva och kvaliteten skulle öka. Men vad är kvalitet inom vård, omsorg och 

socialtjänst?    

 I två olika delstudier har äldreomsorg inom Stockholms stads valfrihetssystem system 

studerats. De två olika studierna bidrar tillsammans till att problematisera kvalitetsbegreppet 

utifrån institutionell organisations- och kvasimarknadsteori. Samtidigt ger studien en bild av 

hur olika regiform kan påverka den uppfattade kvaliteten.  

 

Nyckelord  

Kvalitet – Valfrihetssystem – Äldreomsorg – Privatisering  

 

English summary 
Title: All welfare services for the elderly shall be of good quality: The hunt for the elusive 

aspects of quality in city of Stockholm’s voucher system  

Author: Marcus F. Johansson  

 

For the majority of the 2000th century welfare and social services in Sweden were almost 

synonymous with the universalistic welfare-solutions provided by the nation state.  In the late 

1980th and the early 1990th a dramatic change occurred through extensive market reforms the 

monopolistic welfare-solutions were challenged in favor for a pluralistic welfare market. A 

competitive welfare-market would increase efficiency and quality of services. But what is 

quality in welfare and social services? 

 Through a two-part study, using in city of Stockholm as a case and institutional 

organizational theory and theories on quasi-markets this study has investigated and 

problematized quality in city of Stockholm’s special housing for the elderly voucher system. 
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Inledning 
Vad är kvalitet i relation till äldreomsorg? Studier om kvalitet inom socialtjänst påpekar ofta 

att det är svårt att definiera kvalitet som ett enhetligt begrepp. Studierna visar att det dessutom 

råder en stor oenighet kring hur kvalitet ska mätas och hur eventuella mätningar ska tolkas 

och värderas (Stolt, Winblad, & Blomquist 2009, Rostgaar & Thorgaard, 2007).  

Det har föreslagits att det behövs ett sätt att tydliggöra kvalitetsbegreppet i relation till 

socialtjänst. Ett sätt kan vara att göra en skillnad mellan kvalitetsaspekters generaliserbara 

eller individualiserade värde. Något som ligger till grund för två olika dimensioner av 

kvalitetsindikatorer (Bergman, Johansson, Lundberg & Spagnolo, 2016). Denna typ av 

differentiering har även använts i den föreliggande studie. En enkel, generaliserbar, definition 

av kvalitet som föreslagits är på vilket sätt det man gör, överensstämmer med uppsatta 

kriterier och krav [egen översättning] (Rostgaar & Thorgaard, 2007, s. 22). Detta är vad som 

skulle kunna kallas kontrahterbar kvalitet eller en måluppfyllelsedefinition av kvalitet 

(Bergman, et.al., 2016). Den andra aspekten av kvalitet är det som kallas individualiserad 

eller subjektiv kvalitet, vilket grundar sig i huruvida kundernas, eller vårdtagares 

förväntningar på verksamhetens kvalitet uppfylls (Rostgard & Thorgaard, 2007). Utifrån detta 

perspektiv blir kvalitetsdefinitionen en helt annan, där kvalitet definieras av den enskildes 

förväntan och uppfattning: Upplevd kvalitet i relation till förväntad kvalitet [egen 

översättning] (Rostgaard & Thorgard, 2007, 23). Bland de individualiserade 

kvalitetsaspekterna återfinns även hur väl en verksamhet kan tillgodose kundens, 

vårdtagarens, (vård-)behov, eller hur väl en verksamhet lyckas med att lösa individens 

aktuella problem (Rostgard & Thorgaard, 2007). Inom detta ryms det andra indikatorer som 

blir väldigt svåra att definierar i ett ramavtal eller liknande, dessa kan kallas okontraherbar 

kvalitet, till detta kan även indikatorer som mortalitet på ett boende (vad för slags?) inräknas 

(Bergman, et.al., 2016).  

En kvalitetsdefinition som föreslagits med allmän bäring för huruvida en verksamhet 

uppfyller god kvalitet eller ej är: kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 23). 

Denna definition visar på att det för verksamheten finns ett tydligt kundperspektiv. Liknande 

definitioner lyfts fram i den statliga utredningen Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och 

omsorg om äldre personer (SOU 2017:21). Socialstyrelsens definition av kvalitet innebär: 

”att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och 

andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 



5 

 

funktionshindrade och beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter” (SOSFS 

2011:9) citeras i utredningen (SOU 2017:21). 

Men som även lyfts fram i utredningen måste denna typ av definitioner problematiseras, 

utredningen beskriver att kvalitet inte enbart uppstår såpass instrumentellt. Det utredningen 

tar fasta på är att uppstår kvalitet i mötet mellan den äldre och vårdgivaren, där kvaliteten 

bygger vårdgivarens på kompetens och en god relation (SOU, 2017:21).  

I ett valfrihetssystem är vårdtagaren en kund (Vamstad, 2015) och det borde då vara 

vårdtagaren på välfärdsmarknaden som avgör var kvalitet innebär. Läser man den nationella 

värdegrund som råder för äldreomsorgen (SOSFS 2012:3) blir det tydligt att så är fallet. I 

texten blir det uppenbart att all verksamhet inom äldreomsorgen ska utgå från den enskilde. 

Verksamheten ska utformas tillsammans med och med hänsyn till dennes önskemål, autonomi 

och behov. Ser vi till värdegrundens starka fokus på den enskilde och samtidigt ser den äldre 

som en kund; kan vi använda den definition som Klefsjö och Bergman (2014) beskriver för 

att konstruera en definition mer anpassad till föreliggande studie. En sådan definition av 

kvalitet i äldreomsorgen skulle kunna bli: Kvaliteten på ett äldreboende är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, de äldres behov av vård och omsorg och förväntningar. 

En större dansk studie har undersökt vad god kvalitet i äldreomsorgen är genom att studera 

vad de äldre själva uppfattar vara de viktigaste dimensionerna av kvalitet, men även vad de 

anhöriga och personal värderar högst (Rostgaard & Thorgaard, 2007). Relaterar man vad de 

äldre, deras anhöriga och vad omsorgsgivarna anser vara hög kvalitet, blir det tydligt att 

aspekter kopplade till bemötande, respekt och integritet är de som samtliga grupper värderar 

högst (Rostgaard & Thorgard, 2007). 

 

Forskningsproblem, syfte och frågeställningar 
I slutet av 1980-talet och början 1990-talets slog en våg av privatiseringar över västvärldens 

utvecklade välfärdsstater, i Sverige innebar detta att essensen av den svenska välfärdsstaten 

kom att helt omformuleras (Antonen & Meagher, 2013; Stolt & Blomqvist; Erlandsson, 

Storm, Stranz, Szebehely & Trydegård. 2013) Alltjämt sedan välfärdens starka expansion 

efter andra världskriget hade det offentliga setts som den aktör som varit bäst lämpad att 

tillhandahålla vård och omsorg till landets hjälpbehövande (Söderholm & Wijkström, 2002).  

Traditionen med nationalstaten som ensam välfärdsproducent kom att ifrågasättas, i den 

politiska diskursen ökadede kraven på valfrihet och inflytande i välfärdsfrågorna (Green-

Pedersen, 2002; Stolt & Blomqvist, 2009; Erlandsson, et.al., 2013). Samtidigt var den rådande 

ekonomiska situationen mycket ansträngd för landets kommuner, vilket krävde åtstramningar 
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i de offentliga utgifterna (Stolt & Winblad, 2009; Söderholm & Wijkström, 2002). En ny 

kommunallag och lagen om offentlig upphandling (LOU) 1992 öppnade möjligheterna till 

privatiseringen av den svenska välfärden. De nya lagarna möjliggjorde beställar-

köparmodeller och kommunerna hade nu fått möjlighet upplåta tjänsteproduktionen av 

kommunal vård- och omsorg till enskilda aktörer (Erlandsson et al; 2013; Stolt & Winblad, 

2009). Beställar-utförarmodellerna kom att på tio år, från 1993 till 2003, att ha 

implementerats i 80 % av landets kommuner, något som gjorde 1990-talet till privatiseringens 

decennium. Syftet med upphandling var att kommuner skulle välja den aktör som kunde 

erbjuda högst kvalitet till bäst pris.  Inom äldreomsorgen har det däremot visat sig att pris i 

slutändan varit avgörande (Erlandsson et.al., 2013). Lag om valfrihetsystem (LOV) 

introducerades 2009 som ett alternativ till LOU. Det var inte längre tvingande att genomföra 

resurskrävande och långa upphandlingar om vård- och omsorgstjänster (Erlandsson, et.al., 

2013). Vad man såg är att det var ett system som gynnade stora företag och samtidigt 

försvårade för civilsamhället och små aktörer (Erlandsson, et.al., 2013; Sivesind, 2016a).  

I valfrihetssystem tillåts aktörer godkända av kommunen att etablera sig på en typ av 

marknad, men utan löften om kunder eller ekonomisk kompensation. Systemet innebär att 

aktörerna inte konkurrerar med att erbjuda lägst pris, då vårdkupongen är den samma, utan 

konkurrensmedlet blir istället en fråga om att kunna erbjuda den enskilde, ”kunderna”, 

tjänsten med högst kvalitet och eventuella extra tjänster (Hartman, 2011; Erlandsson, et.al., 

2013; Stolt & Winblad 2009). Samtidigt som aktörer konkurrerar om kunderna har de att 

förhålla sig till beställarens, kommunens, specifikationer på vad som är kvalitet i vård- och 

omsorg (Stolt & Winblad, 2009; Stolt et.al., 2009). Stockholms stad specificerar detta i sitt 

förfrågningsunderlag enligt LOV (Stockholms stad, 2013), som innehåller riktlinjer för 

verksamheten. Begreppen som används är bland annat god kvalitet utan någon djupare 

reflektion eller definition av vad god kvalitet är. I egentlig mening innebär ett 

valfrihetssystem att det skapas en kvasimarknad för socialtjänst och välfärd.  

Kvasimarknaden innebär att det är en marknad med marknadsstruktur där olika utförare 

ersätter det nationalstatliga välfärdsmonopolet med en välfärdspluralism. Skillnaderna mellan 

en konventionell marknad och en kvasimarknad ligger i hur tillgång och efterfrågan 

konstruerats. Likt den konventionella marknaden råder konkurrens mellan enskilda aktörer, 

det vill säga att utförare i välfärden konkurrerar om kunder – tillgången. Men konkurrensen 

utgår inte alltid utifrån att skapa en vinstmaximering, exempelvis så tenderar inte offentliga 

aktörer eller idéburna organisationer ha den typen av målsättning (Le Grand & Bartlett, 

1992). Den andra skillnaden rör köpkraften -  efterfrågan. Köpkraften avgörs inte i de 
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enskilda kundernas resurser i form av pengar. Köpkraften är reglerad genom vårdkuponger 

eller på andra sätt medel som enbart kan användas till ett visst ändamål. En ytterligare viktig 

aspekt är valfriheten, som visserligen finns men som till skillnad från den konventionella 

marknaden ofta är reglerad. Fastän valfriheten finns har den alltså blivit begränsad av tredje 

part, oftast det offentliga.  (Le Grand & Bartlett, 1992). 

Studier av vad kvalitet är, och inte minst vad god kvalitet är, i äldreomsorgen, fåtaliga. Det 

finns idag ett behov av att ytterligare studera detta vidare (Stolt, et.al., 2009; Bergman, et.al., 

2016). Såväl internationella som nationella studier har undersökt hur marknadsanpassningar 

har inverkat på kvaliteten inom socialtjänst inkluderat äldreomsorg (Jfr. Comondore, 

Devereaux, Zhou, Stone, Busse, Ravindran, & Walter, 2009;  Meagher & Szehebely [eds.], 

2013). Samtidigt som det sker en ökning i andelen valfrihetssystem inom välfärden (Hartman, 

2011), verkar det som om det saknas kunskaper om hur kvalitetsbegreppet definieras och 

används i dessa system 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetsbegreppet formuleras i ett valfrihetssystem 

och vilken potentiell betydelse valfrihetsystemets aktörer; den äldre, utförare och beställare, 

kan ha på hur kvalitetsbegreppet formuleras.  

 

Följande frågeställningar strukturerar studien: 

Delstudie 1 

• På vilket sätt definieras kvalitet i ett valfrihetssystem? 

• Hur kan valfrihetsystemets aktörer potentiellt eventuella definitioner av kvalitet? 

Delstudie 2 

• Vilka potentiella skillnader i kvalitet finns som skulle kunna bero på regiform?  

• Hur kan eventuella skillnader i kvalitet förstås? 
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Centrala begreppp, förkortningar och avgränsningar  
Centrala begrepp 

Socialtjänst 

Verksamheter som utför insatser enligt Socialtjänstlagen 4:1–2 §§ och inkluderas av 

Socialtjänstlagen 3:3 

 

Enskilda 

Individer som mottar insatser från socialtjänst 

 

Enskilda utförare  

Utförare av äldreomsorg som inte tillhör offentlig sektor  

 

Kontraherbar/okontrahetbar 

Möjligt/ej möjlig att skriva avtal om 

 

Vård och omsorgsboende  

Stockholms stads benämning på särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

Äldreboende 

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

Förkortningar 

SoL: Socialtjänstlag 

LOU: Lag om offentlig upphandling  

LOV: Lag om valfrihetssystem 

VoB: Vård och omsorgsboende  

 

Avgränsningar 

Föreliggande studie undersöker enbart enheter inom Stockholms stads valfrihetssystem med 

en somatisk inriktning. Detta var en nödvändig avgränsning då samtliga vård och 

omsorgsboenden inte har demensavdelningar vilket skulle kunna påverka studiens validitet. 

Avdelningar med särskilda inriktningar, exempelvis demens, grupp- eller serviceboende finns 

således i representerade i studien.  
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Tidigare studier 
Marknadsanpassning av omsorgen i norden 
Privatiseringen av den svenska välfärdsstaten började i slutet av 1980-talet och genom olika 

reformer tog den ordentlig fart i början av 1990-talet (Szehebely, 2011). Detta var något som 

skedde både i Sverige så väl som i övriga nordiska länder, det finns dock skillnader där 

Sverige har en tydligare och mer uttalad marknadsorientering som främjar företagande 

(Sivesind, 2016a; Szebehely & Meagher , 2013). Studier har identifierat en rad olika faktorer 

som varit avgörande för hur marknadsanpassning och privatisering kommit till i 

Skandinavien, dels de mer ideologiskt inriktande faktorer som rör den allmänna politiska 

diskursen, en diskurs som kommit att ifrågasätta det statens styre över vård och omsorg och 

indirekt individens rätt att välja vård, men även krav på ett ökat medborgarinflytande över 

närsamhället (Green-Pederssen, 2002; Sivesind, 2016a). Men även att det varit en allmän 

likriktning där större delen av den rika västvärlden rört sig mot en större andel av 

marknadsanpassning (Blomquist, et.al., 2009; Green-Pedersen, 2009; Erlandsson, et.al., 2013)   

Det verkar i studier av privatiseringen och marknadsanpassningarna inom omsorg- och 

välfärd, åtminstone inom äldrevården för vilket föreliggande arbete har sitt fokus, haft en 

liknande utveckling i de skandinaviska länderna. Denna har dock skett i olika stor 

utsträckning och med något olika utvecklingsfaser. Sverige har haft den starkaste 

utvecklingen med störst andel privata aktörer, samtidigt har idéburen sektor, till skillnad från i 

de nordiska grannländerna, inte ökat i samband med introduktionen av enskilda aktörer inom 

vård- och omsorgssektorn (jfr. Sivesind [red.], 2016; Meagher & Szehebely [eds.], 2013).  

Bortser vi från dessa mer åsiktsladdade motiv fanns det framförallt tre stora förändringar i 

svensk lagstiftning som faktiskt möjliggjorde och öppnade upp för en introduktion av enskilda 

aktörer på välfärden genom marknadsanpassningar, det som kan kallas privatisering. 

De förändringar som studier lyfter fram som möjliggörare och motor för införandet av 

marknadsanpassningar i Sverige är bland annat: Den nya kommunallagen 1992, lag om 

offentlig upphandling även den 1992 och lag om valfrihetssystem 2009. Den nya 

kommunallagen innebar möjligheten för kommuner att inrätta beställar-utförarsystem i 

omsorgs- och välfärdstjänster, som innebar att kommuner nu gav möjlighet att lägga ut 

(entreprenad) själva utförandet av omsorg- och välfärdstjänsterna till enskilda aktörer. Samma 

år tillkom LOU, den lagstiftning som fastslog att när en kommun väljer att lägga ut en tjänst 

på entreprenad ska den upphandlas, 2009 infördes en lag som erbjöd ett komplement till 

LOU, LOV som möjliggör valfrihetssystem, i praktiken innebar att kommuner nu kan välja 

att skapa en kvasimarknad för utförandet av omsorgstjänster. Aktörerna som får verka inom 
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valfrihetssystemet ska vara godkända av kommunen, ofta handlar det om att uppfylla en 

kravspecifikation. Nämnvärt är även att kommunerna ofta inte kan garantera att vårdtagare får 

kunder (omsorgstagare) (Erlandsson, et al. 2013; Hartman, 2011; Szebehely, 2011).  

I Sverige har man sett hur pris kommit att ofta ha blivit avgörande vid valet av entreprenör 

i upphandlingsprocesser samt hur de ofta krävande processerna som LOU innebär, kommit att 

i större utsträckning gynna stora företag som oftast har större resurser än mindre enskilda 

aktörer (Erlandsson, et.al., 2013). Samtidigt har man sett att då valfrihetssystem ökar, inte 

bara i Sverige, men även i övriga nordiska länder, så är det även i dessa system (som vi vet 

infördes för att erbjuda större valfrihet) svårt för mindre aktörer såsom idéburna att faktiskt 

kunna erbjuda kvalitativa alternativ som behåller organisationens särart (Hartman, 2011, 

Sivesind, 2016a).  

Sammanfattningsvis har studier påvisat en liknande utveckling i Skandinavien. De 

nordiska länderna har följt den utveckling som kommit att omforma större delen av de 

utvecklade välfärdsstaterna (Green-Pedersen, 2002; Antonen & Meagher, 2013). Det finns 

liknande motiv som i den allmänna diskursen och från politiken varit ideologiska och under 

slutet av 1980-talet och början av 1990-talet rört individens frihet och ifrågasättande av i 

vilken utsträckning nationalstaten ska kontrollera individernas rätt att välja hur deras 

äldreomsorg och närsamhälle ska vara utformat (Green-Pedersen, 2002; Meagher & 

Szebehely, 2013; Hartman, 2011; Sivesind, 2016a).  

Sverige hade den snabbaste utvecklingen och lyckades inte fullt ut att skapa den palett av 

alternativ som önskades genom reformerna, detta då lagstiftning och de system som byggdes 

upp kom att gynna större privata aktörer som har de resurser som framförallt LOU förfarande 

kräver (Stolt & Winblad, 2009). Det framgår dock att den mångfald som varit ambitionen 

(Erlandsson, et al. 2013) faktiskt kommit att åstadkommas i vissa delar av Sverige, dessa 

tycks vara storstadsregionerna (Stolt, Winblad & Blomquist, 2009).  

Stockholm stads äldreomsorg tycks då i studier vara särskilt utmärkande, inte bara är 

privatiseringen den mest omfattande i landet med 70 % av äldreomsorgen bedriven i enskild 

regi. De 70 % som bedrivs i enskild regi innefattar såväl privata aktörer såväl som idéburna 

som 2016 utgjorde 20 %, visserligen en minoritet men det ska ställas i relation till 

genomsnittet i riket som under samma år låg på under 5% (Gens & Wånell, 2016). 
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Äldreomsorgens kvalitet i en svensk kontext  
Så gott som alla välfärdstjänster är idag möjliga för kommuner att öppna för privatisering 

(Erlandsson, et. al., 2011), och studier visar att enskilda aktörer vinner allt mer mark inom 

svensk välfärdsproduktion (Hartman, 2013). Som allmänt känt har det under en period varit 

stora diskussioner kring vinster i välfärden och hur privatiseringen kan påverka kvalitet, inte 

minst sedan den i dag allmänt kända ”Carema-skandalen” som utspelades på ett äldreboende i 

Stockholmsområdet (Wallin, 2016) 

Kvalitetsfrågan har även kommit att ägnat stort intresse inom akademiska sammanhang 

med flertalet studier som försökt svara på frågan om hur kvaliteten har påverkats av 

konkurrenssättning och marknadsanpassningar (Jfr. Meagher & Szebehely [ed.], 2013; 

Sivesind [red.], 2016; Hartman [red.], 2011), men även den så ständigt återkommande frågan 

om vilken aktör, privat, idéburen eller offentlig, som producerar välfärd av högst kvalitet har 

återkommande studerats (jfr. Stolt, et.al., 2009; et.al., 2009). Även om det kan tyckas vara 

olika frågor, hur privatiseringen påverkar kvaliteten i välfärdsproduktionen, och vilken 

regiform som genererar den med högst kvalitet, så besvaras de oftast med att olika aktörer 

ställs jämte en annan och jämförs utifrån förutbestämda kvalitetsmått. Det vill säga att när 

studier genomförs sker det ofta genom att offentlig och privat (inkluderat idéburen), idéburen 

och vinstdrivande eller idéburen och övriga ställs gentemot varandra (se ex. Stolt, Blomquist 

& Vinblad, 2009; Gens & Wånell, 2016, Comondore, et.al., 2009, Hartman, 2011). I en studie 

(Stolt, et.al., 2009) som jämfört enskilda/privata aktörer med offentliga pekar på blandade 

resultat, dels att det i sig är svårt utifrån resultatet att uttala sig om en enhetlig skillnad, utan 

pekar på att det är skillnader mellan olika typer av kvalitetsmått, där enskilda aktörer har 

högre kvalitet inom vissa områden medan offentliga har det inom andra. Exempelvis så har 

privata enligt sagda studie visat att privata generellt har en lägre personaltäthet, men erbjuder 

större variation och valfrihet i maten som serveras på boendet (Stolt, et.al., 2009) 

En studie som sticker ut använder dödlighet bland de boende på särskilda boenden för 

äldre i kombination med kostnaden för vården menar att öppningen för introduktionen av 

privata aktörer faktiskt, utifrån de två ovanstående måtten faktiskt ökat kvaliteten (Bergman, 

et. a., 2016), även denna studie gjorde inte skillnad mellan de två typerna av enskilda 

aktörerna, men lyfte fram den selektion som finns hos många privata aktörer, det vill säga att 

enskilda aktörer i större utsträckning lockar till sig resursstarkare individer, något som även 

framhållits i andra studier (Stolt, et.al., 2009; Hartman, 2011). 
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Avslutande kommentar, potentiell koppling mellan privatisering och kvalitet 
Privatiseringen som påbörjades i slutet av 1980-talet, och tog fart i början av 1990-talet hade 

föranletts av ideologiskt laddade argumentationer om valfrihet och kritik mot den 

nationalstatens välfärdsmonopol. Det fanns även andra argument, närmare kopplat 

föreliggande studie, där man såg välfärdens institutioner som ineffektiva och ålderdomliga. 

Marknadsanpassningarna och inte minst konkurrenssättningen av välfärden skulle skapa 

incitament till att öka effektiviteten i verksamheten, en tjänsteproduktion med hög kvalitet 

och stärkt innovation, allt för att vårdtagaren skulle få bästa möjliga vård (Blomquist, et.al., 

2009; Green-Pedersen, 2007; Erlandsson, et.al., 2013). Privatiseringen kopplades tidigt till en 

mycket formaliserad upphandlingsprocess, där utförare på lika villkor skulle konkurrera om 

att få stå för välfärdsproduktionen. Budgivningen skulle se till att den utförare som kunde 

tillhanda hålla högst kvalitet till rimligast pris skulle få avtalet (Erlandsson, et.al., 2011).  

Genom införandet av valfrihetssystem skulle konkurrensen öka, vårdtagarna blev kunder 

som genom kundval skulle välja bort utförare som inte höll god kvalitet. Samtidigt som en 

marknad där den ekonomiska kompensationen för välfärdsproduktionen är en fast summa 

skulle nu konkurrensmedlen bli kvalitet och tjänsternas utformning eller särart (Vamstad, 

2015; Sivesind, 2016a; Erlandsson, 2011).  

Privatiseringen, och inte minst valfrihetssystemens koppling till kvalitet ter sig uppenbar, 

när man genom avtal specificerar kvalitet, frågan är hur man specificerar den. I Stockholms 

stad, som är fallet för denna studie anges kraven i stadens förfrågningsunderlag enligt LOV. 

Förfrågningsunderlaget specificerar tjänstens utformning och uppdrag för utförare, men vilka 

krav på god kvalitet staden ålägger utföraren att uppfylla.  

 

Teoretiskt ramverk  
Studiens syfte är att undersöka och analysera hur kvalitet definieras och uppnås i ett valfrihets 

system. Valfrihetssystem inom socialtjänst är en typ av kvasimarknad, som består av både 

valfrihetssystemet, men även de aktörer som verkar inom systemet. För att tolka hur kvalitet 

som begrepp och definition kan påverka själva valfrihetssystemet har jag valt att utgå ifrån 

kvasimarknadsteori. Kvasimarknadsteorin kompletteras med nyinstitutionell 

organisationsteori som bidrar med redskap för att tolka hur kvalitet kan påverka och påverkas 

av olika aktörer.  
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Kvasimarknadsteori  
För att möjliggöra förståelsen av valfrihetssystemets inverkan på kvalitet har jag valt att 

använda den teori Bartlett och Le Grand beskriver i antologin Quasi-Markets and Social 

Policy (Le Grand & Bartlett [eds.], 1992). Anledningen till att denna teori valts är då 

valfrihetsystemen i sig är uppbyggda utifrån en kvasimarknadsmodell. 

 

Att mäta hur väl kvasimarknadssystem fungerar - dess kvalitet 

Som framgått ovan finns det stora variationer i hur kvalitet kan definieras, så även vem som 

ska få definiera kvalitet, och vilket område som skall mätas detta är något som i sig skapat 

problem i forskningen kring kvalitet (Bartlett & Le Grand, 1992; Blomquist, et.al., 2009). Ett 

sätt att kringgå detta problem är att använda sig av fasta kriterier vilka ett system kan 

bedömas utifrån. Att systemet är: effektivitet, responsivitet, rättvisa och har en hög grad av 

valfrihet. Det är sedan dessa som får definieras eller utformas. Det första kriteriet benämner 

författarna som effektivitet [effiency] kan mätas utifrån kostnadseffektivitet eller 

produktionseffektivitet. Produktionseffektiviteten i denna bemärkelse knyter kostnad till 

kvantitet och kvalitet (Bartlett & Le Grand, 1992). Något som även skulle kunna översättas 

till att verksamheten är ändamålsenlig.  

Det kriterium som Bartlett och Le Grand (1992) benämner som responsitivitet 

[responsiveness] svarar mot en verksamhets eller ett systems anpassningsförmåga, något som 

kan relateras till innovationsförmåga. Huruvida ett system kan bidra till att motverka det som 

varit en kritik mot traditionella (national-)statliga välfärdslösningar, långa [läs tröga] 

byråkratiska processer, eller att politikers eller tjänstemäns egenintressen går före 

människorna i välfärdsstaten (jfr. studier om vad som föranledde flera marknadsanpassningar 

i nordiska välfärdsstater ex Meagher [ed], 2013 eller Green-Pederssen 2009).  

Det tredje kriteriet som vilket en kvasimarknad eller ett valfrihetssystem, kan bedömas rör 

frågan om valfrihet [choice], systemet som sådan ska främja valfrihet och en 

välfärdspluralism, motsatsen till välfärdsmonopolet. Att använda graden av valfrihet som ett 

kriterium på hur väl fungerande ett system är måste te sig naturligt då det som framgår ovan, 

varit instrument för att öka valfriheten (Bartlett & Le Grand, 1992)  

Det sista kriterium för att avgöra huruvida en kvasimarknad är välfungerande är rättvisa 

[Equity], detta knyter till viss del an frågan om demokrati, men enligt Bartlett & Le Grand 

(1992) handlar det om vad som idag kanske i större utsträckning skulle kallas 

ickediskriminering. Rättvisa utifrån kvasimarknadsteori och socialtjänst menar författarna 
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handlar om enskildas behov, där behovet ska styra mottagna insatser (Bartlett & Le Grand, 

1992).  

 

En välfungerande kvasimarknad eller valfrihetssystem  

Med de ovanstående kriterierna som bedömningsinstrument blir det möjligt att bedöma 

huruvida en kvasimarknad är välfungerande eller ej. Det även finns möjligheter att formulera 

krav som ett system ska sträva efter för att öka effektivitet, responsivititet, valfrihet och 

rättvisa. Kraven som ett system ska sträva efter delas in i fyra områden: marknadsstruktur, 

information, transaktionskostnader och osäkerhet, motivation och skumning [cream 

skimming] (Bartlett & Le Grand, 1992).  

Med marknadsstruktur avses det att det på kvasimarknaden precis som på en egentligt eller 

konventionell marknad råder konkurrens. Att det finns en rik tillgång på både utförare och 

kunder. Skillnaden är dock att tillgång och efterfrågan inte ska styra kostnaderna eller 

produktionen på kvasimarknaden. Om konkurrensen försvinner kan ett välfärdsmonopol 

uppstå där enskilda stor utförare kan driva upp priser och försämra tjänsternas utformning.   

Att både utförare och kunder har tillgång till korrekt och tillgänglig information blir i 

många avseenden viktigt för att upprätthålla ett fungerande kvasimarknadssystem, framförallt 

är det viktigt att kunderna ges tillgång till korrekt information rörande kostnad, service och 

kvalitet på utförare i systemet (Bartlett & Le Grand, 1992).  

Ett krav på själva systemet som i huvudsak är avgörande för utförares möjligheter att 

finnas i systemet, men som även kan komma att drabba kunderna är transaktionskostnader 

och osäkerhet. Det handlar i enkelhet att kostnader kopplade till att delta i systemet ska hållas 

till ett minimum (Bartlett & Le Grand, 1992).  

Motivation ter sig problematiskt i kvasimarknadssystem, men är essentiellt för huruvida 

systemet ska upprätthållas. För utförare är det i viss mån nödvändigt med ekonomiska 

intressen som incitament för effektivitet, detta kan dock i vissa fall bli problematiskt i 

kvasimarknadssystemen där det samtidigt kan finnas idéburna organisationer. Det som kan 

uppfattas problematiskt är att de har oklara motiv till att verka inom systemet (Bartlett & Le 

Grand, 1992). Det handlar om att det kan finnas motiv som är svåra att sätta ord på, dessa kan 

vara att det är organisationens mål eller syfte; att hjälpa de nödställda i sig.  

Det är även nödvändigt att det finns en motivation för kunder att vara delaktiga (Bartlett & 

Le Grand, 1992). Kundernas marknadsdeltagande blir viktigt i avseendet att det är kunderna 

som definierar behovet och efterfrågan. Författarna menar däremot att det kan bli 

problematiskt då det ofta finns en tredje part vars uppdrag är att företräda kunderna, där 
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svårigheten ligger i att dennes intressen inte nödvändigtvis är helt överensstämmande med 

kundens (Bartlett & Le Grand, 1992).  

Ett sista krav är att det inom kvasimarknadssystemet inte får förekomma det som kallas 

skumning [cream-skimming]. Skumning är en form av diskriminering, där de mer 

resurskrävande kunderna eller vårdtagarna, exempelvis kroniskt eller multisjuka väljs bort till 

förmån av de enklare, billigare, kunderna. Syftet med att skumma ur de billigare är att detta 

möjliggör större vinstmarginaler (Bartlett & Le Grand, 1992). Det blir uppenbart att skumning 

står i direkt strid med det kriterium som författarna benämner som rättvisa (Bartlett & Le 

Grand, 1992).  

 

Sammanfattning av teori och applicering 

Kvasimarknadsteorin fokuserar på hur ett valfrihetsystems kvalitet ska kunna undersökas, i 

termer som handlar om hur väl systemet fungerar. Det ger verktygen att utifrån att studera de 

enskilda verksamheternas förmåga att uppfylla de institutionaliserade och formella logikerna 

(För med information om institutionella och formella logiker se ex. DiMaggio & Powell 

1983; Meyer & Rowan, 1977) i systemet som aspekter av kvalitet, inte enkom för den 

enskilda verksamheten utan för systemet i sig.  

 

Nyinstitutionell organisationsteori  
Ovan nämns kvalitetsaspekter som formella och institutionella logiker, i Bartlett och Le 

Grands (Barlett & Le Grand, 1992) termer av kriterier och krav som kan ställas på ett 

kvasimarknadsstystem. För att förstå hur dessa logiker påverkar organisationer valde jag att 

använda institutionell organisationsteori. Institutionella organisationsteorier strävar efter att 

förklara organisationers förändringar och hur organisationer påverkas av inre och yttre 

påverkan, logiker.  

Denna typ av teorier är idag väl etablerad inom organisationsforskningen och har kommit 

att bli en av vanligaste teoriströmningarna i studier av människobehandlande organisationer 

(Johansson, 2015). Ovan presenterades kvasimarknadsteorin, denna tar upp krav och kriterier 

som utförare inom ett kvasimarknadssystem måste uppfylla för att systemet ska fungera, i den 

följande genomgången kommer jag att presentera nyinstitutionell organisationsteori. De 

presenterade teorierna kommer jag sedan använda för att försöka förklara hur dessa krav kan 

förändra utförares kvalitetslogiker och förändra hela system.  

I den föreliggande studien har utgångspunkt i huvudsakligen två institutionella 

organisationsteorier använts, dessa har hämtats ur två för den institutionella 
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organisationsteorin mest inflytelserika artiklarna: Institutionalized Organizations: Formal 

Structure as Myth and Ceremony (Mayer & Rowan, 1977) och The Iron Cage Revisited: 

Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

 

Institutionaliserade samhällskoncept och (in)formella strukturer 

Organisationer existerar enligt Mayer och Rowan (1977) i komplexa samspel på 

institutionaliserade avgränsade nätverk eller kontexter. Det är genom den förväntade (tjänste-

)produktionen som de professionella, krav och kriterier för organisationen uppstår. Det som 

sker när organisationer med liknande eller angränsande förväntade tjänsteproduktioner, 

ändamål, är att det skapas institutionaliserade konceptualiseringar av vad organisationerna är. 

Genom att organisationer med liknande ändamål förhåller sig gentemot dessa koncept vinner 

de som kollektiv stärkt legitimitet.  

Dessa konceptualiseringar innehåller formella strukturer, regler, kriterier och krav, som 

kan sammanfattas för formella strukturer (Mayer & Rowan, 1977), eller formella logiker. Det 

är denna typ av formella logiker bygger upp en organisations externa rationalitet, vilka 

ledningssystem eller arbetsprocesser en verksamhet visar upp (Mayer & Rowan, 1977).  

Dessa externa rationaliteter och institutionella koncept är dock inte helt oproblematiska, de 

kan uppstå som myter, eller chimärer som inte överensstämmer med en organisations interna 

processer eller arbetssätt i det dagliga arbetet. Dessa interna arbetssätt kan kallas informella 

strukturer. Författarna menar här att de externa rationaliteterna i huvudsak snarare handlar om 

vilken bild av organisationen som denne vill förmedla utåt (Mayer & Rowan, 1977).  

Effekten av att det inom organisationer kan finnas två juxtaposerade institutionella 

rationaliteter, den formella och de informella strukturerna och logikerna. är inte helt 

oproblematiskt. Det finns en risk med att ha en allt för statisk hållning gentemot de formella 

logikerna då detta kan hämma en organisations responsivitet och begränsa dess effektivitet. 

Det motsatta där en allt för löst förhållningssätt till formella strukturer innebär att dessa 

undermineras och då förlorar sitt syfte, så väl som att organisationen i sig kan tappa 

legitimitet (Mayer & Rowan 1977).  

 

Institutionella isomorfismer, organisationer l ikformighet inom avgränsade fält  

Mayer och Rowan (1977) beskriver hur organisationer inom liknande verksamhetsområden 

kategoriseras i konceptualiseringar för vad branschen innebär, som skapar institutionella 

koncept med formella strukturer och logiker. Ett alternativt sett att tala om 
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verksamhetsområden kom med introduktionen av begreppet organisatoriska fält som 

introducerades av DiMaggio och Powell (Johansson, 2015).  

Organisationer som verkar inom liknande verksamhetsområden med samma ändamål 

kommer enligt DiMaggio och Powell (1983) att inordnas inom ett organisatoriskt fält. Likt 

Mayer och Rowans beskrivning av hur organisationer får institutionaliserade koncept inom 

angränsande områden menar DiMaggio och Powell (1983) att organisationer som inrättas 

inom ett organisatoriskt fält kommer att förändras. Organisationen kommer att anpassas till 

det organisatoriska fältet och med de kan den komma att börja tillämpa ny praxis, eller få ett 

omformulerat ändamål. Organisationen homogeniseras med den för det organisatoriska fältet 

rådande institutionella rationaliteten (DiMaggio och Powell, 1983) 

Homogeniseringsprocessen av organisationer menar DiMaggio och Powell (1983) kan 

förklaras genom likriktande krafter, så kallade institutionella isomorfismer. Enligt författarna 

finns det tre olika typer av isomorfa mekanismer: påtvingad isomorfism, mimetisk isomorfism 

och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983; Johansson, 2015).  

Organisationer homogeniseras av olika anledningar, en anledning kan vara att organisationen 

utsätts för olika former av informella och formella påtryckningar från andra organisationer, 

antingen som organisationen samspelar med eller är beroende av. Påtryckningarna kan vara 

författningar, inriktningsbeslut eller andra typer av regleringar som tvingar organisationer 

inom ett fält att likriktas, vilket kallas påtvingad isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

Denna typ av likriktning är vanlig inom människobehandlande organisationer som ofta är hårt 

reglerade (Johansson, 2015).  

Det är dock inte enbart av yttre påverkan som organisationer inom ett organisatoriskt fält 

väljer att likriktas. Likformigheten kan även uppstå som en reaktion mot nya eller okända 

utmaningar. I situationer där det inte finns några självklara lösningar kan det uppstå en 

osäkerhet eller stress inom organisationen. Organisationer kan då välja att kopiera andra 

organisationer som har lyckats eller kommit längre i att försöka lösa situationen. Denna 

mekanism kallar DiMaggio och Powell mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

Avslutningsvis återstår den normativa isomorfa mekanismen. Den normativa processen 

sker oftast inom organisationen eller det organisatoriska fältet, ofta till följd av formalisering 

av arbetsprocesser. Detta kan vara resultatet av professionalisering av en organisation, med 

exempelvis tillämpning av specifika kompetenskrav vid anställning till vissa funktioner 

(DiMaggio & Powell, 1983). Normalt sker den normativa processen organiskt och kan ses 

som en gynnsam utveckling för organisationerna (Johansson, 2015).  
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Sammanfattning av teori och applicering 

De nyinstitutionella organisationsteorierna förklarar varför organisationer inom ett avgränsat 

branschområde efterliknar varandra. Dels som en institutionell rationalitet som gör att 

organisationer vinner legitimitet utifrån koncept som skapas av det omgivande samhället. 

Exempel på detta sker genom att det skapas formella strukturer för branscher, där 

organisationer adapterar en extern rationalitet som överensstämmer med samhällets koncept 

(DiMaggio & Powell, 1977).  

Organisationers likheter kan även förklaras som effekter, av olika former av isomorfa, eller 

likriktande mekanismer som leder till en homogenisering. Processen sker antingen genom 

reglering tvingar organisationer att arbeta på liknande sätt, eller att organisationerna väljer att 

hantera olika utmaningar på liknande sett. En homogenisering, likriktning, kan även bero på 

att en bransch professionaliseras (DiMaggio & Powell, 1983).  
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Metod 
I studien används äldreboenden (särskilda boendeformer för äldre enligt 4:1 SoL) i 

Stockholms stads valfrihetssystem som fall, där resultat från kvalitetsmätningar ställts 

gentemot stadens styrdokument för vård- och omsorgsboenden, och analyseras utifrån 

kvasimarknadsteori och institutionella organisationsteorier. Studien är uppdelad i två 

delstudier. Den första delstudien är en kvalitativ studie som har undersökt hur beställare 

definierar kvalitet. Den kvalitativa studien genomfördes i form av en dokumentstudie. 

Studiens andra delstudie är en kvantitativ studie som undersöker hur äldre värderar de 

mottagna insatserna på sina vård och omsorgsboenden. Studien analyserar kvantitativa data 

från socialstyrelsen årliga brukarundersökningen, Så tycker de äldre om äldreomsorgen. 

Studien genomfördes således genom att kombinera flera olika metoder, så kallad 

metodtriangulering (Bryman, 2011). Delstudiernas resultat analyseras även kvalitativt i sin 

helhet med abduktiv metod (Timmermans & Tavory, 2012). 

 
Förförståelse 

Studien genomfördes under valåret 2018, inför valet har vinster i välfärden kommit att bli en 

omdebatterad fråga. Det har handlar om att förbjuda vinstuttag eller införandet av vinsttak. 

Denna debatt har varit en av anledningarna till att jag intresserat mig för privatiseringens 

effekter. Min uppfattning har delvis varit att vinstdrivande företag skulle vara ett potentiellt 

hot mot välfärden, där en vinstmaximering leder till att kvaliteten på omsorgen blir sämre. 

Samtidigt som detta delvis är anledningen till att intresset för kvalitet väckts då jag varit 

kritisk till hur kvalitetsmätningar används inom välfärden. 

Som anställd på Ersta Sköndal Bräcke högskola befinner jag mig även i en miljö där 

forskning på idéburen sektor och det civila samhället har en framträdande roll. Bland annat 

har diskussioner på arbetsplatsen berört förskjutningen av idéburen sektor, där sektorn gått 

från idé till företagande och professionell. Något som jag tror kan ha en inverkan på bilden av 

idéburen sektor som producent av välfärdstjänster.  

Material  
Delstudie I, Dokumentstudie 

För att svara mot studiens syfte och de två frågeställningar knutna till delstudien studerades 

fyra olika dokument. Dokumentstudien inleddes med att studera stadens förfrågningsunderlag 

enligt LOV, i dokumentet hänvisades tre ytterligare dokument som bedömdes vara relevanta 

för delstudien varpå dessa inkluderades. Urvalet av underlag för studien genomfördes således 

organiskt. Totalt inkluderades fyra dokument i delstudien: 
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• Stockholms Stads förfrågningsunderlag enligt LOV: Dnr 125–2511/2009 Upplaga 2 

Hänvisade datakällor  

• Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

• Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre 

(SOSFS 2012:3) 

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) 

 
Delstudie II, Kvantitativ kartläggning av upplevd kvalitet.  

I delstudie två användes resultaten från socialstyrelsen brukarundersökning Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen 2017 [fortsättningsvis äldreundersökningen] (Socialstyrelsen, 2018) 

för att undersöka de äldres rapporterade nöjdhet med den mottagna vården och omsorgen på 

sina äldreboenden. Resultaten i äldreundersökningen presenteras i andel positiva svar. 

Äldreundersökningen besvaras av äldre med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, av de 

cirka 130 000 som deltog i undersökningen 2017 var 38 491 personer som bor i särskilt 

boende för äldre.  

Äldreförvaltningen i Stockholm Stad bistod med en aktuell lista över de boenden som finns 

inom stadens valfrihetssystem. Informationen från äldreförvaltningen innefattade även 

information rörande antal platser, inriktning och regiform. I studie har de inkluderade 

boendena kategoriserats utifrån regiform: idéburen, offentlig och privat sektor, aktiebolag 

helägda av en stiftelse eller annan form av idéburen organisation har i denna studie 

kategoriserats som idéburen.  

De två olika datakällorna användes för att konstruera delstudiens grunddata (Bilaga 1.). 

Med hänsyn till studiens eventuella externa effekter presenteras inte enskilda enheters namn i 

studien, se utförligare i avsnittet Forskningsetiska överväganden.  

 

 

 

Genomförande  
Delstudie I, Dokumentstudie  

Studiens kvalitativa del består av en dokumentstudie av officiella dokument (Bryman, 2011) 

från Stockholms stad, Socialstyrelsen samt lagtext, SoL. Studien inleddes med en sökning 

efter kvalitetskrav gällande LOV på stockholmsstads hemsida, som resulterade i delstudiens 

primära datakälla, Stockholms Stads förfrågningsunderlag enligt LOV: Dnr 125–2511/2009 

Upplaga 2. Dokumenten innehåller hänvisade källor som inkluderades i studien, för 

fullständig förteckning se tidigare avsnitt, Material: Delstudie I, Dokumentstudie.  
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 Delstudien hade ambitionen att undersöka hur kvalitet definieras i valfrihetssystemets 

uppfattning av vad kvalitet är, detta fordrade att studieobjektet Kvalitet i valfrihetssystem 

konstruerades. I delstudien bearbetades de insamlade dokumenten genom abduktion, metoden 

innebär tre olika steg, inledningsvis beskrivs en observation (Tavory & Timmermans, 2014, 

Timmersmans & Tavory, 2012). Bearbetningens andra steg innebär att observationen 

främmandegörs, från att ha varit en observation relateras empirin till teori och tidigare 

forskning, något som möjliggör att skapa en mer teoretisk eller abstrakt bild av observationen, 

det är i detta steg som det egentligen blir empiri av observationen. Det tredje och sista steget 

innebär en återgång till observationen, där förståelsen från abduktionens andra steg relateras 

till den ursprungliga observationen med hjälp av teori (Tavory & Timmermans, 2014, 

Timmersmans & Tavory, 2012). I den föreliggande studien användes kvasimarknadsteori och 

nyinsittutionella organisationsteorier i det tredje steget. Metoden gör det möjligt att skapa nya 

teorier från kvalitativa data (Tavory & Timmermans, 2014).  

Inledningsvis studerades dokumenten ytligt för att skapa en övergripande bild av 

innehållet, en observation. Den inledande observationen fordrade att en mer systematisk 

genomgång av dokumenten genomfördes varpå en tematisk innehålls analys genomfördes 

(Bryman, 2011). Genom att tematisera innehållet relaterat till studiens syfte och 

frågeställningen kunde tre övergripande kategorier identifieras; trygghet, gott bemötande och 

själv- och medbestämmande. Kategorierna baserades på vad som var framträdande och tydligt 

definierade kvalitetskrav i de studerande dokumenten. Tematiseringen av innehållet 

genomfördes genom att textsegment som jag uppfattade vara relevanta för någon av 

kategorierna kopierades in i separata dokument. De tematiserade observationerna låg sedan 

till grund för den fortsatta bearbetningen. I abduktionens andra steg relaterades de då 

tematiserade observationer till tidigare forskning. I arbetet blev den generaliserbara- och 

individualiserade kvalitetsdimensionen som tidigare studier presenterat (Rostgaard & 

Thorgaard, 2007) det främsta verktyget i abduktionens andra steg. Det blev även relevant att 

använda begreppen kontraherbara och okontraherbara (Bergman, et.al., 2016). Abduktionens 

andra steg är det som legat till grund för resultatredovisningen.  

 
Delstudie II, Kvantitativ kartläggning av upplevd kvalitet  

Delstudie 2 inkluderade 77(n=132) av de enheter som fanns inom Stockholm stads 

valfrihetssystem för vård och omsorgsboenden mars 2018. Då enheter där det saknades data 

på fem indikatorer eller mer exkluderas från studien blev det naturligt bortfall. Totalt 
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exkluderades 42 enheter fördelade på kommuner utanför Stockholms Stad där staden genom 

avtal har vårdplatser, samt 13 av enheterna inom staden.  

 Delstudien konstruerade ett grunddata baserat på äldreundersökningen (Socialstyrelsen, 

2018), resultaten från äldreundersökningen tillgängliggörs i rapporter och sammanställningar 

av Institutet för kvalitetsindikatorer (www.socialstyrelsen.se). Äldreundersökningen 

presenterar resultatet av 21 olika kvalitetsindikatorer (Tabell 1.): 

 

 
 

Det statistiska datamaterialet analyseras med statistisk bearbetningsprogrammet IBM SPSS 

Statistics 25. Studien har undersökt skillnader mellan olika regiformer där de inkluderade 

enheterna gruperats utifrån regiform: idéburen, offentlig och privat sektor, aktiebolag helägda 

av en stiftelse eller annan form av idéburen organisation har i denna studie kategoriserats som 

idéburen. För att jämföra skillnaderna i andel positiva svar mellan grupperna beräknades ett 

medelvärde för varje grupp som sedan jämförs mot de andra grupper. Att jämföra medelvärde 

F4 Fick plats på önskat äldreboende  

F5 Trivs med sitt rum/sin lägenhet  

F6 Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen  

F7 Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  

F8 Tycker att maten smakar bra  

F9 Upplever måltiderna som en trevlig stund  

F10  Personalen har tillräckligt med tid för arbetet  

F11  Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar  

F12  Kan påverka vid vilka tider man får hjälp  

F13  Får bra bemötande från personalen  

F14  Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål  

F16  Känner sig trygg på sitt äldreboende  

F17  Känner förtroende för personalen  

F18  Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet  

F19  Möjligheterna att komma utomhus är bra  

F20  Besväras inte av ensamhet  

F21  Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov  

F22  Har lätt att få träffa läkare vid behov  

F23  Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov  

F24  Är sammantaget nöjd med äldreboendet  

F25  Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål  

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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för grupperna lämpar sig väl för den föreliggande studien då studien undersöker hela grupper 

och inte enskilda enheter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

När fler än två grupper ska undersökas används en envägs variansanalys, anova. Analysen 

innebär att den totala variationen delas upp i två delar, de variationer som finns mellan de 

olika värdena i gruppen och de variationer som finns mellan de undersökta grupperna 

(Djurfeldt, et.al., 2010). I studien har således variationerna mellan andel positiva svar 

undersökts. Beräkningarna genomfördes med SPSS, analysen av variationerna innebär att 

mellangruppsvariansen delas med inomgruppsvariansen.  

Beräkningarna ger svar på om variationerna mellan olika grupper har ett signifikant värde, 

detta anges i ett p-värde. Ett p-värde på under 0.05 innebär att det går att säga att en variation 

till 95% mellan grupperna är till 95% säker (Djurfeldt, et.al., 2010).  

Då variansanalysen enbart svarar på om det finns signifikanta skillnader mellan de 

undersökta grupperna genomfördes ett så kallat post hoc test för att svara på hur grupperna 

skiljer sig åt. I post hoc testet undersöks grupperna två och två tills samtliga kombinationer 

undersökts (Djurfeldt, et.al., 2010). Beräkningen genomfördes med ett så kallat Tukey test, 

även denna beräknings genomfördes med datorprogrammet SPSS.  

I grunddatamaterialet finns utöver regiform bakgrundinformationen om antal platser på 

boendet. För att kontrollera huruvida detta inverkar på andelen positiva svar genomfördes en 

linjär regressionsanalys. Med en linjär regression kan förklaringskraften en oberoende 

variabel har på en beroende variabel mätas (Djurfeldt, et.al., 2010). Beräkningarna 

genomfördes med datorprogrammet SPSS, i beräkningen mättes effekten den oberoende 

variabeln regiform hade på de beroende variablerna kvalitetsindikator, under kontroll av den 

oberoende variabeln antal platser på boendet. 

 

Analys  

Jag har i studien valt att kombinera metoder, detta är något som framförallt påverkat hur 

analysen genomförts. Detta kallas ibland metodtriangulering och innebär att två olika typer av 

metoder används tillsammans för att få en djupare bild av studieobjektet (Bryman, 2011). En 

styrka i att kombinera kvalitativa och kvantitativa data kan vara att det möjligt att kvalitativt 

angripa kvantitativa resultat (Bryman, 2010).  

I den föreliggande studien användes både kvalitativa och kvantitativa metoder i två 

separata delstudier. För att möjliggöra en samlad analys där de två delstudierna tolkades som 

en helhet användes en abduktiv metod. I analysens andra steg kombinerades de två 

delstudiernas resultat, där respektive delstudies resultat användes för att försöka förklara den 
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andra. De samlade resultaten tolkades sedan som en helhet utifrån kvasimarknadsteori och 

nyinstututionell teori.   

Exempelvis kunde vid teori applicering vissa formella kvalitetslogiker identifieras i 

dokumentstudien, genom att relatera dessa resultat till den kvantitativa delstudien blev det 

möjligt att undersöka hur kunderna upplever att dessa uppfylls. Det är i spänningen mellan 

den subjektiva kvalitetsuppfyllelsen och de formella kvalitetslogikerna i kvasimarknadsteorin 

möjliggör att undersöka de olika regiformerna och hur kvalitetsbegreppet teoretiskt kan 

formuleras i relation till dessa.  

 

Forskningsetiska överväganden  
I den föreliggande studien hanterar jag inte några känsliga personuppgifter eller undersöker 

individers enskilda förehavanden. Då jag enbart använder mig av offentliga uppgifter ställs 

inte krav på hur den insamlade empirin skall förvaras.  

 Delstudie två behandlar kvalitetsmätningar av olika enheter av vård och omsorgsboenden, 

studiens resultat påvisar att vård och omsorgsboenden i viss regiform får lägre andel positiva 

svar än de två andra. Jag uppfattar att detta skulle kunna tolkas som att boenden i denna regi 

är sämre än de andra. Det skulle kunna ge konsekvenser för dessa boenden, av den 

anledningen har jag försökt att inte driva det som tes utan strävat efter att förhålla mig 

värderingsmässigt neutral till resultatet.  

Jag som forskare har ett ansvar för hur resultatet redovisas. I resultatredovisningen behöver 

jag ta hänsyn till forskningens utomvetenskapliga konsekvenser (Forsman, 1997). 

Grunddatamaterialet innehåller samtliga resultat från äldreundersökningen, i materialet har 

det varit möjligt att utläsa enskilda enheters resultat. Då jag inte hanterar de olika enheternas 

enskilda resultat, då den lämnas okommenterad skulle detta kunna påverka även enskilda 

boenden Detta har jag beaktat när jag redovisat de enheter som inkluderats i studien, enskilda 

boendens namn är inte av relevans för studien därför valde jag att enbart redovisa regiform, 

antal platser och resultatet på äldreundersökningen. Detta gjordes i avvägning mot kravet på 

transparens inom forskningen som beskrivs i vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed 

(2011).  

 

Metodkritisk reflektion 
Delstudie I, dokumentstudie 

Det finns flera aspekter av att arbeta med en metod som till stor del baseras på hur jag som 

forskare uppfattar fenomenen, det handlar mycket om min förförståelse inför studien. Som 

redovisas ovan har jag haft en viss syn på valfrihetssystem och privatisering. Därför har jag 
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vid min tematisering av det kvalitativa materialet försökt att medvetandegöra min egen 

förförståelse. Det handlar även om hur den abduktiva metoden används, denna baseras på 

inledande observationer i empirin, detta innebär att det även att den första selektionen baseras 

på mina uppfattningar. Detta i sig påverkar den fortsatta studien, styrkan i den abduktiva 

metoden är dock att det alltid går att återvända till materialet och på så sätt börja om den 

abduktiva processen. Styrkan i metoden är att observationerna som baseras på mina 

uppfattningar i processens andra del ska relateras till tidigare forskning. I praktiken innebär 

det att jag som forskare ska kliva ur min egna förförståelse och granska materialet utifrån vad 

tidigare studier kommit fram till (Tavory & Timmermans, 2014).  

Då metoden så pass starkt baseras på mina tolkningar så har jag i resultatredovisningen 

strävat efter att det ska framgå hur jag tolkat materialet. Dels genom att använda begrepp som 

tidigare presenterats, exempelvis kontraherbar och okontraherbar, men även att 

resultatredovisningen har presenterats utifrån de tolkningsramar som används, de som i 

studien benämnts som kvalitetsdimensioner och kvalitetsaspekter.  

Det finns även vissa svårigheter med de valda dokumenten. Studien behandlar dokument 

som är producerade av olika myndigheter, svårigheterna handlar då om att myndigheterna 

ofta har en bakomliggande ståndpunkt (Bryman, 2011). Men då studien undersöker hur 

exempelvis beställare definierar kvalitet blir det samtidigt en studie av dessa ståndpunkter.   

Samtidigt finns vissa kvalitativa tolkningar av vad som faktiskt är en fråga om kvalitet, om 

allmänna krav eller standarder kan anses vara kvalitet. Detta är en kvalitativ tolkning som jag 

har gjort som i resultatredovisningen framgår, för att stärka upp mina tolkningar har även citat 

används.  

 

Delstudie II, Kvantitativ kartläggning av upplevd kvalitet  

Delstudie två genomfördes som en kvantitativ analys av resultaten från äldreundersökningen 

som utgör en del av Socialstyrelsens offentliga statistik. Det är dock inte oomtvistat om hur 

offentlig statistik kan användas i forskning, dels kan det vara en fråga om vilseledande 

statistik men en förvirring kring definitioner (Bryman, 2011). Men jag såg även i den 

inledande bearbetningen att det var en stor andel boenden som inte fanns representerade i 

statistiken (se avsnitt om material). Detta i sig krävde vissa överväganden om huruvida det 

gick att använda statistiken. Jag gjorde valet att använda den statistik som fanns tillgänglig då 

det fortfarande var ett stort underlag med många enheter.    

Det finns även i min mening svårigheter kring hur statistiken är producerad, jag är själv i 

viss mån skeptisk till brukarenkäterna. Detta beror bland annat på att jag vet att frågorna kan 
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uppfattas som svåra eller att det inte är säkert att brukaren själv svarat utan att svaren 

påverkas av exempelvis anhöriga eller personal på äldreboendet. Detta är även något 

socialstyrelsen själva påvisar i presentationen av äldreundersökningen. Andelen äldre som fått 

hjälp att svara är dock jämt fördelat (Socialstyrelsen, 2018), så jag menar att det fortfarande är 

möjligt att göra jämförelser mellan enheter och mellan regiformer.  

När grunddatamaterialet sammanställdes upptäcktes det tidigt att äldreförvaltningen och 

socialstyrelsen inte hade samma system för att presentera data. Detta innebar att mycket av de 

olika data manuellt fick sammanföras och sorteras. Manuell hantering innebär i sig ökade 

risker för inmatningsfel. Bearbetningen genomfördes dock strukturerat och alla datarader 

kontrollerades i efterhand.  

 
Resultat 
Vad är kvalitet och kan regiform påverka kvalitet? Under kommande avsnitt presenteras 

resultat från studiens två delstudier, den första delstudien ämnar svara på hur kvalitet 

definieras av beställare av vård och omsorgsboenden. Den andra delstudien presenterar 

analyser av statiska data från äldreundersökningen och visar på hur kvaliteten ser ut, om det 

finns signifikanta kvalitetsskillnader och vilka dessa i så fall är.  

 

Resultat delstudie I: Dokumentstudie  
När kvalitetsaspekter undersökts i studien blir det tydligt att många av de krav och kriterier 

en utförare ska uppfylla inte nödvändigtvis benämns som en kvalitetsaspekt. Men med 

utgångspunkt i de kvalitetsdefinitioner som anges ovan blir det påtagligt att även frågor om 

kompetens inom organisationen, ekonomisk- och finansiell ställning eller sådant som rör 

organisationens ledningssystem faktiskt är frågor som handlar om kvalitet. Med hänsyn till 

föreliggande studies syfte som har ett starkt individfokus kommer de mer formella 

kvalitetsaspekterna knuta till ekonomisk- och finansiell ställning såväl som eventuella 

tillståndsfrågor från myndigheter inte redovisas i resultaten om de inte har en direkt koppling 

till individens situation.  

I den inledande delen av resultatredovisningen kommer fokus läggas på den 

generaliserbara kvalitetsdimensionen. Den generaliserbara kvalitetsdimensionen innefattar de 

kvalitetsaspekter som utformas som generella kriterier eller standarder på vad en verksamhet 

ska uppfylla för att anses ha god kvalitet (Rostgard & Thorgard, 2007). 

Resultatredovisningens andra del kommer ha ett fokus på individualiserade 

kvalitetsdimensionen, det är den dimension som tydligast har ett fokus på individen, till sin 
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natur är denna svår att mäta då god kvalitet definieras utifrån individens förväntningar på och 

behov av vård och omsorg (Rostgaard & Thorgard, 2007).  

Ytterligare kommer resultatredovisningen att använda begreppen kontraherbara och 

okontraherbara kvalitetsaspekter. Dessa kommer att användas som indelning av 

kvalitetsaspekterna inom de två olika kvalitetsdimensionerna. Att en kvalitetsaspekt är 

kontakterbar innebär att den med enkelhet kan formuleras i ett avtal (Bergman, et.al., 2016). 

Ett gott exempel på en kontrakterar kvalitetsaspekt återfinns i Stockholms stads 

förfrågningsunderlag:  

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

utföraren ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9. 

Ledningssystemet ska vara anpassat till utförarens verksamhet. (Stockholms stad, 2013, s.12). 

Medan en aspekt som är okontraherbar är aspekter som av sin natur inte är möjliga att 

definiera som god kvalitet i ett avtal, av studien framgår det dock att dessa är få vilket utifrån 

kategorins natur. Det finns däremot ett fåtal som framförallt återfinns i den data som beror 

värdegrundsfrågor som krav på verksamheter. Ett exempel på detta är Stockholms stads 

värdegrund för äldreomsorgen. I värdegrunden framgår det att det stöd som ges fokuserar på 

den äldre så att denne ”får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och 

meningsfullhet” (Stockholm, 2013, s.14).  

Avsnittets sista del presenterar resultat från de två studerade kvalitativa undersökningar 

och tar sin utgångspunkt i den tidigare forskningen kring vad äldre anser vara kvalitet och 

dokumentstudies resultat på vad beställare anser vara god kvalitet.  

 

Kvalitetsbegreppet utifrån beställaren  

Kvalitet innebär: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 

enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service 

till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 

(SOFS, 2011:9). 

 

Generaliserbara kvalitetsdimensionen  

Resultatet från studien visar på att i stora avseenden definierar beställaren, i det studerade 

fallet Stockholms stad, anser att vård och omsorg om äldre är generaliserbara kriterier och 

standarder, dessa som i stort sätt är kontraherbara berör de delas som studien inte ämnat att 

undersöka och därför presenteras inte detta utförligt. De huvudsakliga krav som staden ställer 

på utförare handlar om juridiska, ekonomiska och finansiella aspekter av verksamheten, 
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formella krav som fastställts genom föreskrifter och förordningar. Detta sammanfattar i en 

formulering om krav på tjänsten att:  

 

Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt alla 

andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare ska verksamheten bedrivas i enlighet med 

Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. I vården av personer med demenssjukdom ska ”Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom” följas. (Stockholm, 2013, s.13) 

 

I den föreliggande studien har inte fokus på demensvårdsenheter studerats särskilt och 

redovisas inte heller så i resultaten. Sett de till kvalitetsaspekter som faktiskt knyter an till 

studiens syfte och den definition som studien utgår ifrån att kvalitet är Kvaliteten på ett 

äldreboende är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, de äldres behov av vård 

och service och förväntningar på trygghet, gott bemötande och autonomi. Redovisas de 

generaliserbara kvalitetsdimensionerna utifrån de tre tematiska områden: trygghet, gott 

bemötande och autonomi. Dessa tre områden som skrivs även ut i förfrågningsunderlaget som 

åtaganden utförare ska arbeta utifrån. Trygghet, gott bemötande och autonomi identifieras 

även som återkommande i de övriga studerande dokumenten. Det tema som benämns som 

autonomi i texten innefattar utöver autonomi områden som själv- och medbestämmande och 

integritet.  

 

Trygghet  

Att äldre personer ska uppleva trygghet är något som tidigare studier identifieras som viktigt 

för huruvida insatser ska vara verksamma (jfr. Rostgard & Thorgard, 2007;1 SOU 2017:21), 

det är även ett av de områden som tydligt framgår i de studerande dokumenten. Trygghet som 

en aspekt i generaliserbar kvalitetdimension innefattar i föreliggande studie även de aspekter 

som knyter an till säkerhet, i detta fall handlar det om ledningssystem eller kriterier för att 

garantera att de äldre faktiskt är trygga med de insatser, vård, omsorgs och service som de tar 

emot.  

Det framgår i förfrågningsunderlaget att utförare åtar sig att arbeta utifrån 

kvalitetsaspekten ”Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet” (Stockholm, 2013, s.14). 

Kvalitetsaspekten definieras i huvudsak två förutsättningar. Den första är att den äldre ska 

uppfatta sin trygghet i sin vård- och omsorgs, sådana kvalitetsaspekter som det i tidigare 

studier har framkommit är svåra att använda sig av, det vill säga okontraherbara (jfr. Berglund 

et.al., 2016).  
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Ett sätt som detta verkar hanteras på, som möjliggör att formulera hur god kvalitet ska 

uppnås verkar i stället för att skapa en ny formulering av kvalitet handla om att formulera 

specifika kriterier för den enskilda aspekten. I nedanstående citat från förfrågningsunderlaget 

är dessa kriterier ut markerade: 

 

Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och med de insatser som utförs. Den enskilde ska 

kunna lita på att hans eller hennes behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning 

för att den enskilde ska uppleva trygghet är kontinuitet i den service, vård och omsorg som ges. Insatserna ska 

ges med hög personal-, tids- och omsorgskontinuitet. En annan viktig förutsättning för att den enskilde ska känna 

trygghet är personalens tillgänglighet. (Stockholm, 2013, s.14) 

 

Även om hela kvalitetsaspekten som formulerats ovan tydligt knyter an till den äldre 

innehåller den formuleringar som i sig är svåra att omsätta. Men den belyser ett av de 

områden som tydligast återkommer som relevant för huruvida äldre ska uppleva trygghet, 

personalen. Det tycks att det är personalen som ansvarar för hur de äldre upplever sin omsorg, 

dels kan det ses i ovanstående citat. Men personalen insatser är även de som framhålls som av 

stor vikt, i dokumenten som studeras framgår det att personalens kompetens och utbildning är 

något som blir en kvalitetsaspekt eller ett generaliserbart kriterium eller standard:  

 

Utföraren ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som krävs. Det innebär att det alltid ska finnas 

tillräckligt med personal av olika yrkeskategorier med adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att: 

- uppfylla kraven på god kvalitet i den vård och omsorg som ges,  

- upprätthålla trygghet och god säkerhet för de boende såväl beträffande medicinsk som personlig omvårdnad... 

 

Men detta återkommer inte enbart i förfrågningsunderlaget utan även i socialtjänstlagens 

kvalitetskrav - För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. (SoL 2001:453, 3:3). Det som framgår som svår i de 

studerade dokumenten är att formulera trygghet genom annat än förutsättningar för att 

trygghet ska skapas. Tydligt blir detta i den nationella värdegrunden där sex aspekter av 

trygghet lyfts fram, samtliga av dessa lägger ansvaret på personalen och det går att se en 

förskjutning av hur trygghet ska garanteras genom arbetssätt (SOSFS 2012:3, s. 5):  

 

– Personalen arbetar på ett sätt som skapar förtroende och trygghet.  

– Personalen värnar om att insatser genomförs på de tider och på det sätt som personalen och den äldre personen 

har kommit överens om.  

– Personalen informerar den äldre personen inför förändringar, t.ex. om när och hur en insats ska genomföras.   

– Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer kontinuitet i insatserna, t.ex. genom att ta hänsyn till den äldre 

personens önskemål om vem som återkommande ska hjälpa till med den personliga omvårdnaden.  

– Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet hos den äldre personen och kommer överens 

med honom eller henne om vad som ska göras för att han eller hon ska känna sig trygg.  

 – Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att de insatser som ges är lättillgängliga och att det är enkelt för 

den äldre personen att komma i kontakt med ansvarig personal. 
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Vanligen skapas trygghet genom personalens kompetens, ledningssystem eller liknande. Det 

kanske mest slående exemplet på detta återfinns i hur grundtryggheten i verksamheter i 

stockholmsstad ska tillhandahållas: 

 

Vården och omsorgen ska hålla en hög kvalitet. Den enskilde ska garanteras erforderlig tillsyn och omvårdnad 

alla tider på dygnet. Det måste därför finnas personal på plats i boendet dygnet runt och den enskilde ska varje 

tid på dygnet kunna få de tjänster som krävs för att den enskilde ska kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg. 

I samtliga vård- och omsorgsboenden, med undantag för gruppboenden för personer med demenssjukdomar, 

ingår i grundtryggheten tillgång till trygghetslarm. I gruppboenden för personer med demenssjukdomar kan 

andra typer av larm finnas under förutsättning att dessa larm innebär motsvarande eller högre trygghet. ([Egna 

markeringar] Stockholm, 2013, ss.13–14) 

 

Det kan alltså utläsas att trygghet som generaliserbar kvalitetsaspekt omvandlar den 

subjektiva upplevelsen av trygghet till arbets- och förhållningssätt eller fysiska lösningar på 

hur tryggheten ska garanteras. I ovan angivet citat har trygghet markerats, vi ser där den 

förskjutning som sker där det skrivs ut att den enskilde ska känna sig trygg för att sedan 

komma att handla om trygghetslarm.  

 

Gott bemötande 

Vad är ett gott bemötande, och hur kan ett gott bemötande som ett generellt kvalitetskrav 

formuleras utan att enkom bli en arbiträr formulering utan bäring, för som framgått ovan 

handlar kvalitetskrav och inte minst generaliserbara kvalitetskrav om generella kriterier eller 

standarder som kan formuleras i avtal eller kontrakt. Stockholms stad har i sitt 

förfrågningsunderlag formulerat vad ett gott bemötande innebär och beskriver att det handlar 

om att:  

 

Service, vård och omsorg ska genomsyras av gott bemötande. Gott bemötande handlar om att visa respekt för en 

annan människa. Varje människa är en unik individ med egna förutsättningar och behov. Den enskildes integritet 

får inte kränkas. Insatserna ska utföras enligt den enskildes önskemål. [egna markeringar] (Stockholms stad, 

2013, s14) 

 

Som vi såg under tidigare tema så visar resultaten av dokumentstudien på att det ofta handlar 

om hur förutsättningar för ett gott bemötande skapas. Men vad som blir slående i 

dokumentstudien är att ett gott bemötande till stor del hanteras i fråga om 

värdegrundsskrivningar och förekommer inte som tema i dokumentet SOFS 2011:9. 

Däremot så finns det tydligt formulerat i de allmänna råden i den nationella värdegrunden, 

Värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre, då Stadens formulerar det som ett krav för 

utförare att följa de allmänna råden har dessa blivit kontraherbara och generaliserbara 
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kvalitetsaspekter i sig. Enligt de allmänna råden är ett gott bemötande att verksamheter 

beaktar (SOFS 2012:3, ss. 4-5): 

 

 

 

– Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen.  

– Arbetet organiseras så att personalen får tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den äldre personen. 

– Personalen beaktar att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och verkar för att bemötandet 

upplevs som respektfullt. 

 

Resultatet av studien lämnar frågan om gott bemötande som kvalitetsaspekt kan anses vara en 

generaliserbar. Studiens resultat visar snarare på att ett gott bemötande handlar om att arbeta 

utifrån vissa typer av förhållningssätt i mötet med den äldre och att verksamheterna har ett 

aktivt värdegrundsarbete - Utföraren ska ha en tydlig värdegrund och bedriva ett aktivt 

värdegrundsarbete inom verksamheten. (Stockholm, 2013, s.14). Resultaten visar även på att 

ett gott bemötande utgår starkt ifrån den äldre, hur denne upplever mötet. Ett gott bemötande 

verkar i de studerande dokumenten handla om ett arbete där de äldres rätt till ett värdigt liv 

bejakas, där de äldres autonomi, själv- och medbestämmande respekteras, ett område som i 

föreliggande studie hanteras som ett separat område.  

 

Autonomi, själv- och medbestämmande 

Att äldre ska garanteras ett medbestämmande är en fråga som tydligt hanteras i de studerade 

dokumenten, det blir i resultaten uppenbart att detta är en kvalitetsaspekt som i många 

avseenden kan bli en kontraherbar- och generaliserbar kvalitetsaspekt. I resultatet av detta 

område hanteras även de kvalitetsaspekter som berör rätten till ett värdigt liv. I likhet med 

området gott bemötande hanteras detta inte i SOFS 2011:09.  

Stockholms stads förfrågningsunderlag ålägger utförare av vård- och omsorgsboenden att 

arbeta utifrån kvalitetsaspekten inflytande och självbestämmande som definieras som att: 

 

Den enskilde ska ges inflytande över insatsernas utformning och tider när insatserna ska ges. Service, vård och 

omsorg ska utformas tillsammans med den enskilde så att han eller hon har möjlighet att påverka och bestämma 

över sitt eget liv. Ett reellt inflytande över service, vård och omsorg är en förutsättning för självbestämmande. 

(Stockholms stad, 2013, s.14) 

 

I det citat som återges ovan finns de generaliserbara kvalitetsaspekterna markerade, de 

formuleras som kriterier som utförare är ålagda att åtfölja. Autonomi, själv- och 

medbestämmande som område av kvalitetsaspekter tycks även vara i stor del en 

rättighetsfråga, vilka rättigheter har de äldre och vilka rättigheter ska tillskansas dem i 
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verksamheten. Ser man till socialstyrelsens värdegrund (SOFS 2012:3) blir det tydligt hur 

värdegrunden omvandlas till generaliserbar kvalitet:  

 

 

– Personalen ger den äldre personen stöd i att upprätthålla sitt oberoende, t.ex. genom att tillämpa ett 

funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt.  

– Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan påverka såväl innehållet i beslut om 

bistånd som hur insatserna genomförs.  

– Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den äldre personens behov, 

förutsättningar och önskemål.  

– Personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina åsikter och önskemål.  

– Kommunikationen med den äldre personen anpassas till hans eller hennes förutsättningar och behov.  

– Samtal förs på ett språk som den äldre personen förstår och särskild hänsyn tas till betydelsen av att få uttrycka 

sig på sitt modersmål, om detta inte redan följer av förvaltningslagen (1986:223) eller lagen (2009:724) om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

– Personalen samarbetar med närstående när den äldre personen så önskar.   

 

Det formulerar i ovan angivna citat hur verksamheten ska arbeta, som kunde utläsas på 

aspektområden trygghet syns här en förskjutning av den äldres behov och förväntningar till 

rättigheter, fysiska lösningar i form av personalens arbets- och förhållningssätt. Detta kan 

tydligare ses i Stockholmsstads värdighetsgarantier som tydligt har formulerat rättigheter som 

ska garantera den äldres rätt till ett värdigt liv, vilket innefattar autonomi, själv och 

medbestämmande (Stockholm, 2013, s.15): 

 

- Har rätt att få information och vägledning när den enskilde behöver stöd och omsorg    

- Har rätt att vara delaktig i den utredning som ligger till grund för det stöd och den omsorg som den enskilde 

blir beviljad    

- Har rätt att välja och byta bland de utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem    

- Har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. För att säkerställa den enskildes rätt till inflytande 

upprättas en skriftlig överenskommelse mellan den enskilde och dennes utförare om hur den enskilde vill ha sin 

omsorg, en så kallad genomförandeplan    

- Ges möjlighet att följa den dokumentation som skrivs om den enskilde. 

 

Resultaten visar på att autonomi, själv- och medbestämmande på flera sätt är ett förhållande 

gentemot den äldre som en individ som har särskilda rättigheter. Bland annat betonas den 

äldres rätt till en individanpassad insatts och utformning av vård- och omsorg, men som ovan 

läggs en tonvikt på den äldres rätt till privatliv och integritet som en viktig del av ett värdigt 

liv. Något som formuleras i socialtjänstlag såväl som i socialstyrelsens allmänna råd om 

värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre (2012:3, ss.3–4): 

 

– Personalen värnar om att den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet.  

– Personalen respekterar att den äldre personens bostad är dennes hem, t.ex. genom att det finns en 

överenskommelse om hur besök i hemmet ska gå till.  
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– Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen själv får bestämma om den kroppsliga 

omsorgen, t.ex. av- och påklädning och toalettbesök.    

– Personalen visar diskretion i omsorgssituationer. 

 

Området autonomi, själv- och medbestämmande handlar i många avseenden om ett 

förhållningssätt som närmare rör sig mot individualiserade kvalitetsdimensionen och 

respekten för den äldres privatliv och integritet. Resultaten visar dock på vikten av att den 

äldre får definiera vad som är värdighet genom själv- och medbestämmande och hur detta ska 

tillskansas den äldre genom att skapa generaliserbara standarder för bemötande som på så sätt 

omsätts i generaliserbara och kontraherbara kvalitetsaspekter.  

 

Summering   

I det studerade fallet Stockholms stads vård- och omsorgsboenden, kan definiera kvalitet 

utifrån kvalitetsaspekter inom den generaliserbara kvalitetsdimensionen visar resultaten på att 

det handlar om att definiera kvalitetsaspekter som kriterier och standarder. Det som ovan 

beskrivits som att definiera hur det subjektiva och individualiserade ska tillskansas den äldre.  

Som kunde utläsas i området om trygghet handlade det både om fysiska lösningar, 

arbetssätt och ledningssystem. Områdena gott bemötande och autonomi, själv-, och 

medbestämmande hade ett tydligt fokus på den äldres uppfattningar, något som placeras inom 

den individualiserade kvalitetsdimensionen. Men dessa behov och uppfattningar konstrueras 

som generaliserbara kriterier och standarder genom att utförare åläggs att följa vissa 

policydokument.  

 

Individualiserade kvalitetsdimensionen  

De dokument som undersökts i studien är i huvudsak sådana som formulerar kontraherbara 

och generella kvalitetsaspekter i form av kriterier och standarder för verksamheter inom vård- 

och omsorgs. Vad resultaten även pekar på är att dessa generaliserbara kvalitetsaspekter 

innehåller är krav på äldres individuella uppfattningar. Det framgår i föregående avsnitt vid 

flera tillfällen hur en individualiserad kvalitetsaspekt operationaliseras genom generaliserbara 

kvalitetsaspekter.  

Att vård- och omsorgs ofta utgår ifrån generaliserbara kvalitetsaspekter är något som 

tidigare studier redan konstaterat, men även hur detta kan vara problematiskt då kvalitet ofta 

uppstår i det mellanmänskliga mötet (jfr. SOU 2017:21). Resultaten visar dock på att detta 

inte per se behöver tala emot varandra, att de generaliserbara kan bli det individuella. Inte 
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minst belyses vikten av individen i Stockholms stads värdegrund för äldreomsorgen 

(Stockholm, 2013, s.14):  

 

 

 

Utföraren ska ha en tydlig värdegrund och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete inom verksamheten. 

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:13) samt 

Stockholms stads värdegrund för äldreomsorgen ska genomsyra verksamheten. [...] 

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. 

Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.  

 

Resultaten visar på en ambition till en synergieffekt, där den äldre hamnar i fokus genom krav 

på arbetssätt och rutiner. Citatet ovan belyser hur den generaliserbara kvalitetsdimensionen 

och den individualiserade tangerar. Då detta blivit tydligt i studierna kommer de individuella 

kvalitetsaspekter som identifieras i dessa skärningspunkter att likt ovan redovisas utifrån 

områdena trygghet, gott bemötande och autonomi, själv- och medbestämmande.  

 

Trygghet 

Att de äldre ska känna trygghet i vården har i resultaten blivit uppenbara, det handlar om en 

tilltro till att de insatser, vår och omsorgs som tillhandahålls håller en god kvalitet, med 

avseenden exempelvis till att personalen har adekvat utbildning och att det finnas 

avvikelserapporteringssystem. Men tryggheten handlar även om den rent subjektiva känslan, 

behovet av att få känna sig trygg i sin tillvaro, denna kopplas bland annat till trygghetslarm 

och tillgänglig personal, där dessa kan anses vara kvalitetsaspekterna och den upplevda 

tryggheten funktionen av dessa:  

 

Det måste därför finnas personal på plats i boendet dygnet runt och den enskilde ska varje tid på dygnet kunna få 

de tjänster som krävs för att den enskilde ska kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg... (Stockholm, 2013, 

s.13) 

 

Som citatet ovan visar på finns det i förfrågningsunderlaget en koppling mellan vilka kriterier 

och standarder som ska erbjudas för att uppfylla individensbehov. Här ställs framförallt 

kraven på det mellanmänskliga, att det är vårdpersonalens tillgänglighet och förmåga som blir 

avgörande för huruvida de äldre upplever trygghet. Exempel på hur detta ställs som ett 

kvalitetskrav är hur de allmänna råden för värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre 

(SOFS 2012:3, s.5):  
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...Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet hos den äldre personen och kommer överens 

med honom eller henne om vad som ska göras för att han eller hon ska känna sig trygg...  

 

Här betonas det som tidigare studier visar på tillhör den individuella kvalitetsdimensionen, att 

det inte på förväg kan formuleras vad som gör en äldre trygg. Resultaten visar på detta 

återkommande, som ovan beskrivits blir trygghet som individuella kvalitetsaspekter en 

funktion av generella krav på kvalitet i form av kriterier och standarder. Detta blir extra 

tydligt i den inledande formuleringen om trygghet i värdegrund i socialtjänstens omsorgs om 

äldre (SOFS 2012:3, s5): 

 

Den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten eller den som yrkesmässigt bedriver enskild 

verksamhet bör beakta följande aspekter i syfte att verka för att äldre personer ska känna trygghet... 

 

Här kan man utläsa hur generella kvalitetsaspekter i värdegrunden ska användas för att 

tillgodose de individuella behoven.  

 

Gott bemötande  

Att tala om gott bemötande som en aspekt av kvalitet som är generaliserbar blev som framgår 

i föregående avsnitt svårt, gott bemötande handlar om att möta den enskilda människan där 

den är. Stockholms stad definierar gott bemötande i sitt förfrågningsunderlag som 

(Stockholm, 2013, s.14):  

 

Gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Varje människa är en unik individ med egna 

förutsättningar och behov. Den enskildes integritet får inte kränkas. Insatserna ska utföras enligt den enskildes 

önskemål. 

 

Det framgår att gott bemötande och vänlighet konstrueras som aspekter av kvalitet utifrån att 

individen själv skall avgöra, att det goda bemötandet förutsätter att personalen kan vara 

närvarande. Detta överensstämmer med vad tidigare studier kommit fram till rörande kvalitet 

i äldreomsorgen och var kvalitet är, där ett gott bemötande uppstår i det mellanmänskliga 

mötet mellan vårdtagare och vårdgivare (jfr. SOU 2017:21, Tillitsdelegationen XXX). I de 

studerade dokumenten presenteras detta framförallt där det goda bemötandet blir en funktion 

av den generaliserbara kvalitetsaspekten tid (SOFS 2012:3, s.4) - Arbetet organiseras så att 

personalen får tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den äldre personen. Det framgår i 

dokumenten att ett gott bemötande på flera sätt hanteras som en självklarhet, att detta är något 

som skall genomsyra verksamheterna precis som värdegrundsarbetet.  
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Autonomi, själv- och medbestämmande 

Att tala om autonomi, själv- och medbestämmande i relation till individualiserade 

kvalitetsdimension visar sig i resultatet var svårt. Det framgår snarare att det handlar om 

inneboende värden kopplade till en autonoma individen. Som framgår ovan inkluderas dock 

aspekter som värdigt- och meningsfullt liv i området autonomi, själv- och medbestämmande.  

Resultaten visar att det likt i tidigare områden handlar om hur individens uppfattning, det vill 

säga den individuella kvalitetsaspekten blir en funktion av den generella. Resultaten pekar på 

hur autonomi, självbestämmande och respekt för individens integritet är avgörande för 

kvalitet. Resultaten visar bland annat hur förutsättningar för en meningsfull tillvaro utgår från 

individen och dess önskningar (SOFS 2012:3, s.5): 

 

Personalen skapar förutsättningar för den äldre personen att uppleva en meningsfull tillvaro, alltifrån möjligheten 

att utöva någon fysisk aktivitet till att han eller hon kan leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro. 

 

Summering  

Det är inneboende i den individualiserade kvalitetsdimensionen att vara svårt att formulera i 

generella termer, att den generellt bygger på okontraherbara värden som utgår från den äldres 

önskemål, uppfattningar och behov. Det framgår av de undersökta dokumenten att det finns 

stora svårigheter i att formulera dessa vilket överensstämmer med tidigare forskning (jrf. SOU 

2017:21; Thorgarrd & Rostgaard, 2007; Berglund et.al. 2016; Stolt et.al., 2009). Det som 

resultaten däremot visar på är hur okontraherbara och individuella kvalitetsaspekter fungerar 

som en funktion av generaliserbara kvalitetsaspekter, alternativt kan man se det som att de 

generaliserbara kvalitetsaspekterna är operationaliseringar av de individualiserade. Där de 

individualiserade kvalitetsaspekterna ska formuleras i det mellanmänskliga mötet med 

vårdgivare och vårdtagare, tydligast blir det att detta formuleras i värdegrundstermer eller 

arbetssätt.   

 

Sammanfattning av kvalitetsbegreppet 

Kvalitetsbegreppets olika dimensioner skapar svårigheter i att konstruera en tydlig definition 

av vad kvalitet är enligt beställare av vård- och omsorgs om äldre. Resultatet visar ändå på att 

det finns ett individfokus i både generaliserade och individualiserade kvalitetsdimensionen 

och hur de i dokumenten får verka beroende av varandra där det individuella blir en funktion 

av det generella. Detta sker genom att kontraktera och formulera generella kvalitetskriterier 

och standarder utifrån individualiserade kvalitetsaspekter, på detta sätt operationaliseras 

individens behov utan att cementeras till fasta värden.  
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Arbiträra kvalitetsdimensionen  

Vad som förekommer som inte berörts ovan är att det utifrån de studerade dokumenten finnas 

ett behov av ytterligare en kvalitetsdimension som man skulle kunna kalla den arbiträra 

kvalitetsdimensionen. Till den arbiträra kvalitetsdimensionen hör de kvalitetskriterier som 

enkom definieras som av god kvalitet eller kvalitet utan att vidare specificera dess innebörd. 

Exempel på sådan finns i första meningen av socialtjänstlagens kvalitetskrav – ”Insatser inom 

socialtjänsten ska vara av god kvalitet” (SoL 2001:456, 3:3). Även om dessa kan uppfattas 

som plattityder verkar de fylla en funktion att betona vikten av en annan kvalitetsaspekt, för 

att åter igen använda exemplet av socialtjänstlagens kvalitetskrav nu med den komplementära 

kvalitetsaspekten markerad: 

 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det 

finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. (Socialtjänstlag 2001:453, 3:3) 

 

Aspekter av kvalitet som härrör ur hänvisningar till andra kvalitetskrav kan även placeras till 

den arbiträra kvalitetsdimensionen, exempel på detta kan återfinnas i förfrågningsunderlaget 

rörande mat i äldreomsorgen (Stockholm, 2013, s.19):  

 

Ett tydligt kvalitets- och servicetänkande ger förutsättningar för en hög och jämn kvalitet på mat och måltider. 

För detta fordras att ledning och personal får kontinuerlig utbildning med hänsyn till ansvar, befogenheter, 

arbetsuppgifter och lagstadgade krav.  

 

Resultat delstudie II: Kvantitativ kartläggning av upplevd kvalitet  
Under föregående avsnitt studerades kvalitetsbegreppet och hur det formuleras eller definieras 

i styrdokument. Dokumentstudien visade att det fanns tre huvudsakliga områden som kunde 

formuleras i aspektområden: Trygghet, Gott bemötande och Autonomi/själv- och 

medbestämmande. Den kvantitativa delstudien kommer här att undersöka brukares 

uppfattning av kvalitet genom att analysera de redovisade resultaten från undersökningen Så 

tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 (Socialstyrelsen, 2018). Undersökningens resultat 

presenteras i andel positiva svar för 21 olika kvalitetsindikatorer (Tabell, 1.). 

Urvalet för delstudien är begränsat till 77 (n=132) VoB enheter i Stockholms stads 

valfrihetsystem, för ytterligare information om urval se metodavsnitt. Fördelningen av i de 

inkluderade verksamheterna, antal enheter/vårdplatser: Privat 35/ 2061, Offentlig 22/1761, 

och Idéburen 19/1027 (fullständig förteckning i bilaga 1). Redovisade indikatorer för enheter i 

Stockholms stad: 
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Tabell 1Redovisade indikatorer för inkluderade enheter 

 
 

Generellt  stor andel posit iva svar  

Efter att ha jämfört medelvärden för andel positiva svar och analyserat dessa genom envägs 

variansanalys, ANOVA, så blir det tydligt att äldre generellt sätt är mycket positiva till sitt 

vård- och omsorgsboende (Bilaga 2 & 3). Dock kan man se att indikator F20 (Tabell 1.) är det 

tydligaste undantaget, detta i sig tyder på att många äldre idag även på vård och 

omsorgsboenden besväras av ensamhet, det finns även en skillnad mellan grupperna. Vård 

och omsorgsboenden i offentlig sektor utmärker sig som den regiform där lägst andel, 30 %, 

uppgett att de inte besväras av ensamhet, detta kan jämföras mot privat och idéburen där 

samma siffra än 37%. Vid ANOVA-test blir det dock uppenbart att det inte går att säga att 

variationen har ett signifikant samband (sig. 0.124). För fullständig redovisning av samtliga 

indikatorer se bilaga 2.  

F4 Fick plats på önskat äldreboende  

F5 Trivs med sitt rum/sin lägenhet  

F6 Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen  

F7 Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  

F8 Tycker att maten smakar bra  

F9 Upplever måltiderna som en trevlig stund  

F10  Personalen har tillräckligt med tid för arbetet  

F11  Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar  

F12  Kan påverka vid vilka tider man får hjälp  

F13  Får bra bemötande från personalen  

F14  Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål  

F16  Känner sig trygg på sitt äldreboende  

F17  Känner förtroende för personalen  

F18  Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet  

F19  Möjligheterna att komma utomhus är bra  

F20  Besväras inte av ensamhet  

F21  Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov  

F22  Har lätt att få träffa läkare vid behov  

F23  Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov  

F24  Är sammantaget nöjd med äldreboendet  

F25  Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål  
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Indikatorer knutna ti l l aspektområden  

I dokumentstudien identifierades tre aspektområden av kvalitet inom äldreomsorgen, 

trygghet, gottbemötande och autonomi/själv och medbestämmande. I det undersökta 

datamaterialet återfinns det indikatorer som med tydlighet korresponderar mot dessa 

kvalitetsaspekter, indikator: F15. Känner sig trygg på sitt äldreboende, F13. Får ett gott 

bemötande från personalen, F12. Kan påverka vid vilka tider man får hjälp och F14. 

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål. Vid en sammanställning av 

dessa indikatorer är det tydligt inte någon av sektorerna som utmärker sig (Tabell 2.). 

ANOVA-test visade inte heller några signifikanta skillnader mellan de olika sektorerna.  

 

Tabell 2 Medelvärden andelpostiva svar relaterat rill regiform och aspektområde 

 

Regiform förklarar vissa variationer  

En sammanställning av medelvärdet av samtliga indikatorer påvisade inte några andra 

uppenbara avvikelser genomfördes ett ANOVA-test för att undersöka eventuella skillnader i 

andelen positiva svar som kunde kopplas till sektor. Analysen visade att det fanns skillnader 

där det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna på indikatorerna F6, F8, F11, F18, F19, 

och F25 (Tabell 3). När signifikansnivån är under 0,05 kan vi med 95% säkerhet säga att den 

observerade variationen är signifikant (Djurfeldt, et.al., 2010) 

Privat 35 90

Offentlig 22 87

Idéburen 20 88

Total 77 88

Privat 35 94

Offentlig 22 93

Idéburen 20 93

Total 77 94

Privat 34 54

Offentlig 22 53

Idéburen 19 60

Total 75 55

Privat 34 78

Offentlig 22 74

Idéburen 20 79

Total 76 77
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personalen
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Tabell 3 Signifikansnivå för skillnader 

  

 

Då ANOVA-testet visade att dessa skillnader är signifikanta grupper emellan blev det av 

intresse att vidare analysera dessa variabler, varpå en så kallad post-hoc analys med ett 

Tukey-test genomfördes för att svara på vilken eller vilka grupper som skiljer sig åt. 

Resultatet av Tukey-testet visade i samtliga fall där det fanns en signifikant skillnad mellan 

regiform att äldre boende på VoB i privat och idéburenregi uppgav en högre andel positiva 

svar.  

Det är sedan tidigare känt att vård och omsorgsboenden i offentlig regi generellt sett har ett 

större antal platser, för att kontrollera gentemot denna bakgrundsvariabel genomfördes en 

linjär regression. Regressionen visar att regiformens påverkan på andel positiva svar under 

kontroll av antal platser har starkare signifikans än kontrollvariabeln.  

 

Sammanfattning   

Den kvantitativa delstudien visar att äldre generellt är väldigt positivt inställda till sina vård 

och omsorgsboenden. Resultaten visade inte på några skillnader på de indikatorer som direkt 

knyter an till trygghet, bemötande och respekt, som tidigare forskning identifierat som 

viktigast för de äldre själva. En indikator som presterare något sämre var frågan om huruvida 

de äldre gavs möjligheter att påverka vid vilken tid de skulle motta hjälp. Resultaten 

kontrollerades med ANOVA-test som visade att det inte fanns någon signifikant skillnad på 

dessa indikatorer även om det förekom signifikanta skillnader på andra indikatorer. En Post-

hoc analys visade att de i de fall där skillnaderna var signifikanta var det offentlig sektor som 

presterade sämre. Detta kontrollerades genom linjärregression under kontroll av antal platser.  

Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då populationerna är relativt små.  

  

 Indikator Signifikans

 F6 Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen 0,041

 F7 Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet 0,006

 F8 Tycker att maten smakar bra 0,048

 F11 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 0,037

 F18 Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet 0,02

 F19 Möjligheterna att komma utomhus är bra 0,029

 F25 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 0,013
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Analys  
De presenterade resultaten från studiens två delstudier visar på svårigheten i att tala om 

kvalitet i socialtjänst, i detta fall vård och omsorgsboenden för äldre i Stockholm stad. 

Tidigare presenterade studier (jfr. Rostgaard & Thorgarrd, 2007; Blomqvist et al. 2009; SOU 

2017:21) visar på samma svårighet i hur kvalitet ska definieras. Detta ska dock påpekas att det 

inte enkom är en fråga i hur socialtjänst eller människovårdande organisationer ska bedömas, 

svårigheten i sig ligger i kvalitetsbegreppet (Bergman & Klefsjö, 2014).  

 

Kvalitetsaspekterna en formell struktur 

Ett valfrihetssystem är i sig ett institutionaliserat avgränsat verksamhetsområde, samtliga som 

agerar inom valfrihetssystemet har samma typ av tjänsteproduktion, i detta fall vård och 

omsorgsboende för äldre personer. Utförarna själva kommer i samspel med varandra att skapa 

en bild av verksamhetsfältet, något som resulterar i att omgivningen skapar ett koncept för 

vård och omsorgsboenden inom detta system ska vara. Konceptet kommer generera formella 

strukturer, bestående av krav och kriterier, som organisationer inom detta eller angränsande 

fält skall uppfylla. Det är genom att uppfylla dessa kriterier utförbarare vinner legitimitet för 

sina verksamheter och systemet i sig (Mayer & Rowan, 1977).   

Idag finns det kvalitetskrav och kriterier som samtliga vård och omsorgsboenden har att 

förhålla sig till. Kvalitetsaspekterna tillhör den formella strukturen, men som observerades i 

dokumentstudien är kvalitet och kriterier ofta svåra att definiera. Ser vi kvalitetsaspekterna 

som formella strukturer kan vi se att deras formulering fyller en funktion. Att de är 

svårdefinierade i vissa fall alternativt väldigt tydliga i andra kan var avgörande för huruvida 

en verksamhet kan inkorporera den formella strukturen i den informella. Om den formella 

strukturen skulle vara för strikt formulerad skulle den bli svår att efterleva och systemet skulle 

tappa legitimitet.  

Samtidigt som man kan se hur den formella strukturen skapats från det omgivande samhället, 

i bemärkelsen myndigheter, kan vi även se det motsatta. I en motsatt situation har den 

formella strukturen formulerats av de äldre, deras anhöriga och/eller de som arbetar inom vård 

och omsorg, i den situationen är det dessa olika grupper som formulerat konceptet 

äldreomsorg.  

 Som är känt menar Mayer och Rowan (1977) att det är koncepten av ett verksamhetsfält 

som formar de formella strukturerna. I bemärkelsen att de formella strukturerna är de som 
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utgör kvalitetsaspekterna så är det således de äldre, deras anhöriga och/eller personalen som 

skapar en extern rationalitet som svarar mot deras olika förväntning.  

 

Isomorfa processer och kvalitet 

I studien identifierades kvalitetsaspekter inom ett par olika områden. Att kvalitet formuleras 

som en operationalisering av individens behov innebär att en individs behov omformulerats 

till ett krav en utförare har att uppfylla. Vi ser då hur kvalitetsaspekterna omformuleras till 

tvingande isomorfa processer.  

Att det finns isomorfa processer skulle kunna förklara varför det inte råder markanta 

kvalitetsskillnader mellan olika sektorer, och i de fall där det förekom signifikanta skillnader 

var det mellan offentlig och de två enskilda sektorerna. Inte privat och idéburen emellan. 

Något som även tagit upp i tidigare studier, som påvisar hur små, framförallt idéburna aktörer, 

kan ha svårt att behålla sin särart och samtidigt behålla konkurrenskraft och leva upp till krav 

som finns i valfrihetssystem (Sivesind, 2016b). Detta skulle kunna förklaras som en 

homogenisering skapat av olika isomorfa processer.  

 

Valfrihetssystemets kvalitet  

Hur kan vi förstå kvalitetsaspekterna som formulerats? Som framgår av dokumentstudien ser 

vi hur kvalitetsaspekter formuleras i termer av funktioner för hur kvalitet ska garanteras de 

äldre. Detta är helt rimligt ur ett kvasimarknadsteoretiskt synsätt, exempelvis så innebär ett 

effektivt system inte enbart att det är kostnadseffektivitet utan även att det är 

produktionseffektivitet, det vill säga att det producerar tjänster av god kvalitet som möter 

kundernas förväntningar, på så sätt kan kvalitetsaspekternas ses som effektivitetsmått.  

Kvalitetsaspekterna kan även på tydligt sätt kopplas till de krav som ska ställas på 

verksamheter inom systemet för att det ska fungera. Själv- och medbestämmande kan 

beskrivas som en operationalisering av Bartlett och Le Grands krav på motivation och 

information inom systemet, men även som en drivkraft för kravet med marknadsstruktur. 

Själv- och medbestämmande knyts då till marknadsstrukturens krav på att kunden definierar 

konsumtionen, relaterat till studien formulerar vi det som att individers behov ska styra 

tillgången på tjänster. Detta finns formulerat i de kvalitetsaspekter som identifierats i 

dokumentstudien, där det formulerades som att samtliga insatser ska utformas med den 

enskilde.  

Relaterar vi de kvantitativa resultaten till en kvasimarknadsteori finns det möjliga 

förklaringar till varför offentlig sektor presterar sämre. Det finns i valfrihetssystemet ett 
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marknadstänk, eller marknadsstruktur där offentlig sektor i vissa fall skulle sakna incitament i 

lika stor utsträckning för att prestera, kriteriet som Bartlett & Le Grand (1992) benämner som 

motivation. Det finns även en kritik gentemot offentlig sektor, att den är mer byråkratiskt och 

därför har sämre möjligheter till responsivitet (Bartlett & Le Grand, 1992). Sett till de 

indikatorer som utmärkte sig med signifikanta skillnader där offentlig sektor presterade sämre 

kan dessa relateras till förmåga att tillfredsställa individens önskemål, något som skulle kunna 

tyda på att offentlig sektor inte är lika benägen att individanpassa.  

Kvasimarknadsteorin ger här möjligheterna att genom att utvärdera de enskilda utförarna 

att granska hela systemet. Det som Bartlett och Le Grand (1992) benämner som kriterier eller 

krav inom valfrihetssystemet skulle i många avseenden kunna översättas till formella 

strukturer eller institutionaliserade rationaliteter som tas upp i nyinstitutionella 

organisationsteorin.  

 

Kvalitetsdef init ion  

De nyinstitutitionella organisationsteorierna ger inte något svar på hur kvalitetsbegreppet 

skulle kunna definieras, de erbjuder dock en möjlig förklaring till varför det inte råder några 

generella signifikanta skillnader mellan utförare inom valfrihetssystemet Det som 

kvasimarknadsteorin möjliggör är däremot att använda de kvalitetsaspekter som identifierats. 

 De identifierade aspekterna kan operationaliseras och användas för att konstruera olika 

kriterier vilka ett valfrihetssystem kan värderas från. Det blir vid applicering av teori tydligt 

att det är nödvändigt att individualiserade kvalitetsdimensioner behöver operationaliseras, för 

att valfrihetssystemet ska fungera väl. 
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Avslutning  
Slutsatser  
Hur definieras kvalitet av beställare  

Studiens visar att det är svårt att definiera kvalitet i valfrihetssystemen, det handlar inte om en 

specifik aspekt av verksamheten som kan inrymma kvalitet då det rör sig om dels olika 

dimensioner som samtidigt inrymmer olika aspekter som sträcker sig från behovet hos den 

enskilde mottagaren av insatsen till de organisatoriska förutsättningar som krävs för att 

behovet skall tillfredsställas. Utifrån den teoretiska förståelsen kan man se hur 

kvalitetsbegreppet konstrueras utifrån operationaliseringen av den enskildes behov.  

Sett till många av de kvalitetsaspekter som undersökts ser vi hur det ofta handlar om att 

utförare inom systemet åtar sig att ha ett visst förhållningssätt eller att de ska erbjuda visa 

typer av tjänster. Det framgår inte i resultaten att ett visst mått av nöjdhet skall uppfyllas det 

handlar i stället att arbeta med de enskilda för att nå dit. Den definition som används, som 

presenterades i inledningen av denna studie skulle med andra ord kunna beskrivas som en 

operationalisering av kvalitet snarare än en definition. Slutsatsen kan även bli att kvalitet 

definieras genom att operationaliseras de enskildes behov och förväntningar på en 

verksamhet. 

 

Ett arbiträrt kvalitetsbegrepp 

Studien påvisar att när kvalitet inte är en operationalisering av den enskildes behov uppstår en 

typ av kvalitetsdimension som antingen är godtycklig, ihålig eller enkom en hänvisning 

vidare. Denna typ av kvalitetsdimension kallar jag den arbiträra. Den arbiträra 

kvalitetsdimensionen om än diffus och odefinierad fyller ändå en funktion. Arbiträra 

kvalitetsaspekter visar gärna på eller belyser att någonting är relevant och av stort vikt men att 

detta kan behöva definieras av utföraren tillsammans med den enskilde. Exempel på detta är 

när en arbiträr kvalitetsaspekt står som förled, detta har tidigare exemplifierats med 

Socialtjänstlagens kvalitetskrav, Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För 

utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet […] (SoL, 2001:453, 3:3). Som framgår i analysen skulle allt för strikt 

formulerade kvalitetskrav kunna begränsa utförares responsivitet och förmåga till 

individanpassning. Ser vi till exemplet ovan så blir det svårt att specificera utbildning då 

socialtjänsten hanterar ett så vitt spektrum av olika verksamheter.  
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Generellt  är äldre nöjda 

Generellt uppger de äldre som deltagit i äldreundersökningen positiva svar, det finns några 

indikatorer som sticker ut bland de undersökta. Den indikator som framförallt visar på låg 

andel positiva svar är den indikator som undersöker huruvida äldre besväras av ensamhet, den 

visar på att det är en majoritet av äldre på vård och omsorgsboenden idag som idag besväras 

av ensamhet.  

Någon signifikant skillnad kunde på den indikatorn inte ses relaterat till regiform. Studien 

visar däremot att det finns flera indikatorer där offentlig sektor har fått ett sämre resultat än 

idéburen och privat sektor. Det framgår att detta inte kan förklaras av att boenden i offentlig 

sektor skulle vara större. Dock är det ett begränsat urval varpå några egentliga slutsatser inte 

kan dras men resultatet kan de en indikation på att det kan förekomma skillnader mellan 

regiformer i valfrihetssystem.  

 

Diskussion  
Föreliggande studie har strävat efter att undersöka hur kvalitet definieras och hur ett 

valfrihetssystem kan inverka på själva kvalitetsbegreppet. Studien kan påvisa att 

kvalitetsbegreppet blir en arbiträr kvalitetsaspekt när det används i termer om endast av god 

kvalitet utan att operationaliseras eller relateras till verksamhetens och de behov som finns 

inom den. Det vill säga, kvalitet i ett valfrihetssystem måste ske genom att de enskildas behov 

operationaliseras till olika kvalitetsaspekter som kan åläggas eller appliceras på 

verksamheten. 

Att operationaliseringarna skapar en likriktning skulle kunna förstås antingen i Mayer och 

Rowans (1977) termer av konceptualisering och formella strukturer, eller i DiMaggio (1983) 

och Powells isomorfa processer. Men ur ett kvasimarknadsteoretiskt perspektiv är det inte 

bara en likriktning utan en nödvändighet för att systemet skall vara välfungerande.   

Studien har även kunnat påvisa att äldre generellt är nöjda med de insatser de tar emot på 

sina äldreboenden, men att i de fall som det finns signifikanta skillnader mellan regiformer så 

presterar offentlig sektor sämre än privat-, och idéburen sektor.  

 

Kvalitet och kvaliteten 

Som framgår i tidigare studier uppstår kvalitet i socialtjänst i det mellanmänskliga mötet, där 

personalens kompetens och yrkeserfarenhet är den avgörande faktorn (Rostgaard & 

Thorgaard, 2007; SOU 2017:21). Är det då personalens kompetens som skall mätas för att 
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avgöra kvalitet? Kompetens i sig är något som är svårt att mäta, inte minst inom de 

människobehandlande sådana, det är något som växer fram med tid (Eraut, 1994).  

 Yrkesskicklighet och kompetens är något som uppstår i synergi mellan utbildning och 

erfarenhet av praktiken så ska dessa två indikatorer vara avgörande? Samtidigt som framgår i 

studier om kvalitet i välfärd och äldreomsorgen råder det en stor spridning i uppfattningen om 

hur kvalitet skall mätas över huvud taget (Blomqvist et.al., 2009) 

Därför behöver kvalitetsbegreppet rannsakas, i de fall det rör sig om ett valfrihetssystem 

borde det vara möjligt att kortsluta systemet som föreslås i det kvasimarknadsteoretiska 

förhållningssättet föreslaget av Bartlett & Le Grand (1992). De menar att man kan kortsluta 

systemet och undvika svårigheterna med kvalitetsdefinitioner.  

Detta kan göras genom att skifta fokus från att mäta den specifika kvaliteten, den upplevda 

av de enskilda till att mäta den kvalitet som systemet ska ge förutsättningar för. Med denna 

typ av kvalitet avses de operationaliseringar som studien menar återfinns i dokumentstudien. 

Genom att operationaliserad kvalitet på detta sätt skulle det potentiellt bli det möjligt att 

undersöka hur välfungerande valfrihetssystemet är och huruvida enskilda som tar del av de 

erbjudna tjänsterna får lika goda förutsättningar för att få insatser av god, institutionaliserad 

kvalitet.  

 

Institutionaliserad kvalitet som hot mot demokratin   

Att välfärden institutionaliseras av kvalitetsdefinitioner, att krav, kriterier och standarder 

bidrar till en institutionaliserad rationalitet inom systemet torde vid det här laget ha blivit 

uppenbart. Men är denna homogenisering önskvärd? Är en likformning stärkt demokrati i 

avseendet att ingen får insatser som inte är enligt den formella logiken. Eller blir den ett hot 

mot demokratin genom att individanpassningen hotas? 

Idag så är det känt att marknadsanpassningen av idéburen sektor, där denna rört sig från 

den röst till service, har lett till att vissa organisationer fastnar i spänningen mellan 

organisationens särart och marknaden (Söderholm & Wijkström, 2002). Studier visar att 

likformning har blivit nödvändig för att behålla konkurrenskraft, men det handlar även om att 

möta de krav som ställs på utförare (Gens & Wånell, 2016; Sivesind, 2016b).  

I våra nordiska grannländer har vi sett hur valfrihetssystem gynnat idéburen sektor och 

småföretagande, denna trend har dock inte kunnat beläggas i Sverige (Sivesind, 2016a). Det 

finns dock undantag, bland annat det studerade fallet med Stockholms stad (Gens & Wånell, 

2016).  
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Tidigare studier pekar samtidigt ut privatiseringen och valfrihetssystemen som en 

utmaning för den universella välfärden, det handlar bland annat om möjligheten för enskilda 

utförare (privat-, och idéburen sektor) att erbjuda extra tjänster mot betalning (Boberg, 2016; 

Szehebely, 2011; Hartman 2011). Vilket innebär att enskilda får olika förutsättningar för att få 

en god vård. Det kvasimarknadsteoretiska synsättet skulle kanske påstå att detta innebär att 

systemet inte är fungerande. Att möjligheten finns för enskilda att få en ”bättre” tjänst mot 

betalning går nämligen emot jämlikhetskriteriet (Bartlett & Le Grand, 1992), inte minst då 

offentlig sektor inte har möjligheten att erbjuda det samma (Szehebely, 2011). Med 

kunskapen om att offentlig sektor har sämre förutsättningar att erbjuda unika tjänster får vi en 

ytterligare förklarings möjlighet. Det skulle vara av den anledningen till offentlig sektor 

presterade sämre på vissa indikatorer som denna studie kunnat påvisa.  

 

Kvalitetsskillnaderna  

Som framgått i studien beror kvalitet på hur det definieras, hur den mäts och vad som läggs in 

i kvalitetsbegreppet, dock kan det inte gå utan omnämnande att resultatet av studien visar att 

det gick att påvisa att det fanns signifikanta skillnader mellan olika sektorer och kvalitet. 

Detta har förekommit i andra studier, oftast förklaras det med hur kvalitet mätts i studierna 

(Jfr. Stolt, et.a., 2009: Hirth, 1997; Comodore, et.al., 2009; Barron & West 2017).  

Det resultat som denna studie kan påvisa bör tolkas med försiktighet, framförallt då det 

handlar om ett lite urval. Men den ger ändå en indikation på att det kan finnas skillnader något 

som bör studeras vidare. I denna studie användes andelen positiva svar på en brukar enkät, det 

är således den subjektiva, individualiserade kvalitetsdimensionen som undersökts.  

 

Förslag ti l l fortsatta studier  

Det fordras en med djuplodande studie av hur kvalitet påverkas av marknadsanpassningar, 

men för att möjliggöra detta krävs det först att ett fungerande sätt att definiera och värdera 

kvalitet kommer på plats.  

Fortsatta studier om hur valfrihetssystemens eventuella homogenisering av välfärden kan 

vara ett hot eller möjliggörare för en universell och demokratisk välfärd. 
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Bilaga 1 
Antal platser Drifts form  F4    F5   F6   F7   F8    F9    F10   F11   F12   F13   F14   F16   F17   F18   F19   F20   F21   F22   F23   F24   F25  

22 Idéburen 100 90 91 82 100 90 100 
 

86 91 89 100 100 75 40 30 80 57 90 100 80 

67 Idéburen 100 85 77 83 88 81 89 62 70 100 88 92 92 77 78 36 88 61 93 100 50 

54 Idéburen 80 67 81 87 88 80 93 58 67 100 91 80 80 82 71 64 77 60 100 93 36 

60 Idéburen 100 92 83 92 92 72 80 76 84 96 86 96 96 86 83 45 78 57 75 92 62 

54 Idéburen 100 83 79 69 46 83 69 33 20 93 90 100 93 56 54 25 75 36 86 92 50 

86 Idéburen 86 67 59 73 78 87 81 50 58 91 86 84 87 84 67 52 89 67 94 88 55 

59 Idéburen 82 78 63 75 68 58 76 35 43 97 86 74 86 68 48 27 76 47 85 88 50 

34 Idéburen 90 79 70 91 83 61 71 58 60 100 82 88 88 87 83 32 78 76 75 88 58 

48 Idéburen 100 79 72 76 72 69 75 48 69 90 75 93 86 64 55 30 83 70 90 87 52 

36 Idéburen 100 83 67 100 92 73 73 
  

92 75 92 92 40 60 50 89 0 82 85 42 

83 Idéburen 84 73 58 66 66 58 64 41 45 92 59 89 84 47 54 25 81 40 84 84 41 

72 Idéburen 100 82 78 63 95 89 83 62 75 100 78 89 94 81 61 44 93 80 82 84 47 

79 Idéburen 94 86 74 84 67 48 68 35 56 94 81 86 83 79 53 35 74 50 82 80 53 

42 Idéburen 94 70 63 94 50 47 63 44 61 85 79 80 80 
 

60 30 63 29 84 80 53 

57 Idéburen 100 75 74 92 76 67 54 40 58 86 67 83 72 59 69 22 65 20 73 78 43 

39 Idéburen 100 90 55 91 78 78 73 60 78 100 70 100 91 63 82 27 89 50 64 78 55 

45 Idéburen 86 65 50 79 80 63 75 47 60 79 76 74 83 63 53 47 81 67 71 75 50 

50 Idéburen 88 75 55 47 84 61 62 21 50 100 61 75 80 82 26 37 89 47 75 74 52 

40 Idéburen 90 70 52 64 64 64 70 41 37 82 70 90 82 70 62 33 81 64 82 67 41 

25 Idéburen 67 46 50 77 53 60 87 57 60 93 86 92 92 62 50 42 55 58 73 67 38 

36 Offentlig 100 90 81 91 90 80 86 41 83 100 90 91 95 71 77 20 90 58 86 95 55 

144 Offentlig 88 82 70 84 84 77 79 48 74 95 81 92 84 75 62 48 72 50 77 90 36 

76 Offentlig 75 79 63 85 78 68 78 53 73 96 80 89 81 73 73 33 83 40 79 90 50 

145 Offentlig 72 67 66 71 70 69 68 42 47 90 65 90 86 61 51 36 83 60 84 87 38 

88 Offentlig 100 70 59 87 66 65 75 50 61 94 78 91 85 59 58 14 81 52 84 87 45 

70 Offentlig 94 77 40 74 54 58 67 43 57 92 76 80 84 47 39 33 67 33 78 85 40 

48 Offentlig 93 80 70 60 62 65 71 33 65 95 63 100 81 39 43 53 90 53 94 84 53 



 

 

53 Offentlig 
 

83 38 92 67 64 69 22 20 92 80 77 77 29 60 18 36 22 50 83 33 

99 Offentlig 83 78 66 68 85 67 74 53 50 97 78 97 90 67 48 38 88 53 84 83 43 

32 Offentlig 89 75 42 27 67 78 64 63 70 92 78 83 92 38 18 
 

63 29 70 82 23 

60 Offentlig 67 85 67 22 36 33 92 45 45 100 56 92 93 71 40 25 73 67 91 82 31 

44 Offentlig 91 80 53 27 86 71 73 30 58 100 92 100 80 53 54 23 93 67 80 79 73 

32 Offentlig 
 

56 57 86 67 29 56 43 48 89 67 100 78 56 63 14 78 67 78 78 33 

239 Offentlig 91 64 59 69 63 57 70 45 44 91 69 83 86 63 44 27 82 45 66 78 41 

27 Offentlig 93 76 53 57 83 80 82 11 33 100 69 94 88 85 56 43 93 50 89 75 56 

45 Offentlig 89 75 69 33 88 82 87 38 54 94 85 94 94 100 54 17 55 42 71 72 44 

63 Offentlig 80 62 47 82 67 66 60 37 49 95 70 78 84 56 42 27 70 57 77 72 43 

55 Offentlig 90 68 57 30 46 35 52 38 58 96 77 75 83 27 35 46 67 30 83 71 38 

158 Offentlig 92 60 43 73 67 58 63 30 45 89 69 81 76 44 52 39 68 40 69 71 27 

112 Offentlig 88 64 44 39 38 33 58 26 24 84 59 80 62 36 26 14 54 18 69 71 41 

135 Offentlig 86 60 57 60 61 56 63 38 49 86 63 73 70 51 33 35 65 38 65 69 45 

51 Offentlig 87 83 77 33 52 60 75 30 48 89 73 77 84 16 32 33 63 19 85 65 37 

106 Privat 98 76 65 92 79 77 83 76 74 100 83 92 94 78 80 48 91 69 92 96 55 

58 Privat 100 81 81 88 100 90 100 100 89 100 88 90 100 75 65 71 94 74 100 95 80 

54 Privat 96 85 69 50 69 75 88 67 91 100 96 96 96 74 68 42 100 91 88 92 74 

18 Privat 100 78 56 100 90 73 82 40 60 91 67 100 80 56 78 11 75 88 91 91 64 

30 Privat 92 100 77 83 85 92 82 55 73 100 92 100 91 10 62 36 100 44 100 91 67 

12 Privat 88 80 100 67 100 100 80 50 67 100 78 100 80 78 33 60 90 80 90 90 50 

50 Privat 90 83 71 69 72 78 77 50 46 90 69 97 83 67 54 54 79 59 83 90 60 

40 Privat 86 86 57 14 88 63 89 
 

14 100 
 

100 100 50 
 

11 56 43 89 89 13 

88 Privat 83 76 72 63 67 67 86 43 52 95 90 97 86 79 65 40 81 46 92 89 39 

48 Privat 93 88 76 67 71 59 89 60 78 94 88 100 89 80 56 39 80 46 89 89 50 

96 Privat 89 68 47 67 76 63 78 38 57 95 88 93 77 67 61 35 78 55 85 88 50 

29 Privat 100 86 60 64 93 93 92 56 80 100 91 87 93 75 69 54 92 82 93 87 60 

64 Privat 93 74 64 43 48 58 80 46 65 100 80 86 89 63 48 30 63 69 77 86 60 

27 Privat 67 62 54 18 90 40 69 56 42 100 100 100 75 50 25 64 100 67 75 86 71 



 

 

54 Privat 96 84 77 61 92 76 77 73 69 92 77 85 88 64 56 52 92 73 85 85 73 

56 Privat 89 71 46 71 65 64 88 50 63 96 70 90 84 67 40 45 84 63 88 84 35 

45 Privat 95 63 63 56 70 76 70 50 47 100 72 89 90 63 48 29 84 56 81 84 43 

77 Privat 85 72 64 68 73 70 74 48 50 100 76 93 94 81 65 45 69 45 84 84 56 

93 Privat 92 65 42 39 70 48 71 48 
 

90 78 84 88 40 48 15 71 43 82 83 44 

96 Privat 96 61 66 81 72 70 77 63 54 93 80 90 79 58 73 38 88 74 86 83 45 

50 Privat 79 83 58 90 70 68 86 56 48 96 68 96 92 71 68 45 84 33 77 83 58 

45 Privat 89 77 69 55 64 64 75 14 36 93 67 92 85 64 25 31 92 86 92 82 33 

66 Privat 89 70 68 37 81 80 80 57 40 91 88 90 86 53 59 25 90 77 85 81 52 

57 Privat 94 82 84 72 80 72 80 25 47 100 93 89 76 70 85 42 83 40 81 81 65 

123 Privat 88 54 55 66 74 50 57 45 50 92 77 85 82 78 51 38 70 47 77 80 46 

44 Privat 94 70 75 56 80 83 79 30 64 100 88 80 85 56 58 18 88 38 79 80 47 

48 Privat 86 75 72 75 83 75 78 31 33 89 69 88 76 73 57 38 67 36 65 76 39 

61 Privat 77 60 52 40 77 60 59 22 53 83 72 77 68 57 40 25 71 35 76 76 52 

53 Privat 80 72 67 58 72 61 79 50 50 89 75 84 84 47 35 28 72 46 74 74 58 

113 Privat 87 64 43 60 62 48 64 25 54 88 65 72 77 57 41 24 77 28 75 73 38 

33 Privat 100 86 71 62 50 62 43 46 46 77 62 86 50 67 42 31 50 25 71 71 38 

97 Privat 85 77 62 76 65 60 57 38 43 97 56 73 77 48 46 24 56 21 64 70 35 

47 Privat 83 73 44 50 87 79 67 58 27 81 79 88 81 50 56 27 64 45 67 69 63 

38 Privat 76 75 65 84 65 50 63 41 29 90 65 94 100 53 58 44 79 36 63 67 43 

45 Privat 67 53 67 73 80 73 67 64 57 88 60 75 81 67 63 47 86 54 63 63 56 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Medel andel positiva svar Indikatorer 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound 
Upper 
Bound 

 F4 Fick 1lats 
1å önskat 
äldreb2ende 

Privat 35 89 8,5 1,4 86 92 67 100 

Offentlig 20 87 8,5 1,9 83 91 67 100 

Idébure
n 

20 92 9,2 2,1 88 96 67 100 

Total 75 89 8,7 1,0 87 91 67 100 

 F5 Trivs med 
sitt rum/sin 
lägenhet 

Privat 35 75 10,3 1,7 71 78 53 100 

Offentlig 22 73 9,5 2,0 69 78 56 90 

Idébure
n 

20 77 10,9 2,4 72 82 46 92 

Total 77 75 10,2 1,2 72 77 46 100 

 F6 Tycker 
det är 
trivsamt i 
gemensamm
a utrymmen 

Privat 35 65 12,5 2,1 60 69 42 100 

Offentlig 22 58 12,2 2,6 53 63 38 81 

Idébure
n 

20 68 12,1 2,7 62 73 50 91 

Total 77 63 12,7 1,4 61 66 38 100 

 F7 Tycker 
det är 
trivsamt 
ut2mhus runt 
b2endet 

Privat 35 63 19,2 3,2 57 70 14 100 

Offentlig 22 61 24,0 5,1 51 72 22 92 

Idébure
n 

20 79 13,1 2,9 73 85 47 100 

Total 77 67 20,5 2,3 62 72 14 100 

 F8 Tycker att 
maten 
smakar bra 

Privat 35 76 12,2 2,1 72 80 48 100 

Offentlig 22 67 15,5 3,3 60 74 36 90 

Idébure
n 

20 76 15,2 3,4 69 83 46 100 

Total 77 73 14,4 1,6 70 77 36 100 

 F9 U11lever 
målt3rna s2m 
en trevlig 
stund 

Privat 35 69 13,7 2,3 64 74 40 100 

Offentlig 22 61 16,0 3,4 54 68 29 82 

Idébure
n 

20 69 12,9 2,9 63 75 47 90 

Total 77 67 14,4 1,6 64 70 29 100 

 F10 
1ers2nalen 
har tillräckligt 
med tid för 
arbetet 

Privat 35 76 11,6 2,0 72 80 43 100 

Offentlig 22 71 10,4 2,2 66 76 52 92 

Idébure
n 

20 75 11,3 2,5 70 81 54 100 

Total 77 74 11,3 1,3 72 77 43 100 

 F11 
1ers2nalen 
brukar 
inf2rmera 2m 
tillfälliga 
förändringar 

Privat 34 49 16,8 2,9 43 55 14 100 

Offentlig 22 39 11,6 2,5 34 44 11 63 

Idébure
n 

18 48 13,4 3,2 42 55 21 76 

Total 74 46 15,1 1,8 42 49 11 100 

 F12 Kan 
1åverka vid 
vilka t3r man 
får hjäl1 

Privat 34 54 17,3 3,0 48 60 14 91 

Offentlig 22 53 15,4 3,3 46 59 20 83 

Idébure
n 

19 60 16,3 3,7 52 68 20 86 

Total 75 55 16,5 1,9 51 59 14 91 

 F13 Får bra 
bemötande 
från 
1ers2nalen 

Privat 35 94 6,1 1,0 92 96 77 100 

Offentlig 22 93 4,5 1,0 91 95 84 100 

Idébure
n 

20 93 6,4 1,4 90 96 79 100 

Total 77 94 5,7 0,7 92 95 77 100 

Privat 34 78 11,2 1,9 74 82 56 100 



 

 

 F14 
1ers2nalen 
tar hänsyn till 
den äldres 
egna åsikter 
2ch önskemål 

Offentlig 22 74 9,5 2,0 69 78 56 92 

Idébure
n 

20 79 9,5 2,1 74 83 59 91 

Total 76 77 10,4 1,2 74 79 56 100 

 F16 Känner 
sig trygg 1å 
sitt 
äldreb2ende 

Privat 35 90 7,8 1,3 87 92 72 100 

Offentlig 22 87 8,7 1,9 83 91 73 100 

Idébure
n 

20 88 8,3 1,9 84 92 74 100 

Total 77 88 8,2 0,9 87 90 72 100 

 F17 Känner 
förtr2ende för 
1ers2nalen 

Privat 35 84 9,8 1,7 81 88 50 100 

Offentlig 22 83 7,8 1,7 80 87 62 95 

Idébure
n 

20 87 6,8 1,5 84 90 72 100 

Total 77 85 8,6 1,0 83 87 50 100 

 F18 Är nöjd 
med de 
aktiviteter 
s2m erbjuds 
1å 
äldreb2endet 

Privat 35 62 14,3 2,4 58 67 10 81 

Offentlig 22 55 20,1 4,3 46 64 16 100 

Idébure
n 

19 70 13,4 3,1 63 76 40 87 

Total 76 62 16,7 1,9 58 66 10 100 

 F19 
Möjligheterna 
att k2mma 
ut2mhus är 
bra 

Privat 34 55 14,7 2,5 50 60 25 85 

Offentlig 22 48 14,7 3,1 42 55 18 77 

Idébure
n 

20 60 14,7 3,3 54 67 26 83 

Total 76 55 15,2 1,7 51 58 18 85 

 F20 
Besväras inte 
av ensamhet 

Privat 35 
37 

14,3 2,4 32 42 11 71 

Offentlig 21 
30 

11,8 2,6 25 36 14 53 

Idébure
n 

20 
37 

10,9 2,4 32 42 22 64 

Total 76 35 13,0 1,5 32 38 11 71 

 F21 Har lätt 
att få träffa 
sjuksköterska 
vid beh2v 

Privat 35 80 12,9 2,2 75 84 50 100 

Offentlig 22 73 14,5 3,1 67 80 36 93 

Idébure
n 

20 79 9,7 2,2 75 84 55 93 

Total 77 78 12,8 1,5 75 81 36 100 

 F22 Har lätt 
att få träffa 
läkare vid 
beh2v 

Privat 35 55 19,3 3,3 48 61 21 91 

Offentlig 22 45 15,3 3,3 38 52 18 67 

Idébure
n 

20 52 19,5 4,4 43 61 0 80 

Total 77 51 18,5 2,1 47 55 0 91 

 F23 Har lätt 
att få k2ntakt 
med 
1ers2nalen 
1å 
äldreb2endet 
vid beh2v 

Privat 35 82 10,0 1,7 78 85 63 100 

Offentlig 22 78 10,2 2,2 73 82 50 94 

Idébure
n 

20 82 8,9 2,0 78 86 64 100 

Total 77 81 9,8 1,1 78 83 50 100 

 F24 Är 
sammantaget 
nöjd med 
äldreb2endet 

Privat 35 83 8,1 1,4 80 85 63 96 

Offentlig 22 80 8,0 1,7 76 83 65 95 

Idébure
n 

20 84 9,3 2,1 80 88 67 100 

Total 77 82 8,5 1,0 80 84 63 100 

 F25 Vet vart 
man vänder 
sig med 
syn1unkter 
2ch klag2mål 

Privat 35 52 13,9 2,3 47 57 13 80 

Offentlig 22 42 10,9 2,3 37 47 23 73 

Idébure
n 

20 50 9,7 2,2 46 55 36 80 

Total 77 49 12,7 1,4 46 52 13 80 



 

 

Bilaga 3 
ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 F4 Fick 1lats 1å 
önskat 
äldreb2ende 

Between 
Groups 

238,665 2 119,333 1,587 0,212 

Within 
Groups 

5413,921 72 75,193     

Total 5652,587 74       

 F5 Trivs med sitt 
rum/sin lägenhet 

Between 
Groups 

123,263 2 61,631 0,590 0,557 

Within 
Groups 

7729,412 74 104,452     

Total 7852,675 76       

 F6 Tycker det är 
trivsamt i 
gemensamma 
utrymmen 

Between 
Groups 

1009,767 2 504,883 3,329 0,041 

Within 
Groups 

11223,454 74 151,668     

Total 12233,221 76       

 F7 Tycker det är 
trivsamt ut2mhus 
runt b2endet 

Between 
Groups 

4181,964 2 2090,982 5,548 0,006 

Within 
Groups 

27887,984 74 376,865     

Total 32069,948 76       

 F8 Tycker att 
maten smakar bra 

Between 
Groups 

1234,578 2 617,289 3,154 0,048 

Within 
Groups 

14482,591 74 195,711     

Total 15717,169 76       

 F9 U11lever 
målt3rna s2m en 
trevlig stund 

Between 
Groups 

955,794 2 477,897 2,379 0,100 

Within 
Groups 

14866,154 74 200,894     

Total 15821,948 76       

 F10 1ers2nalen 
har tillräckligt 
med tid för 
arbetet 

Between 
Groups 

379,997 2 189,999 1,517 0,226 

Within 
Groups 

9267,171 74 125,232     

Total 9647,169 76       

 F11 1ers2nalen 
brukar inf2rmera 
2m tillfälliga 
förändringar 

Between 
Groups 

1489,183 2 744,592 3,468 0,037 

Within 
Groups 

15244,330 71 214,709     

Total 16733,514 73       

 F12 Kan 
1åverka vid vilka 
t3r man får hjäl1 

Between 
Groups 

594,209 2 297,104 1,091 0,341 

Within 
Groups 

19611,791 72 272,386     

Total 20206,000 74       

 F13 Får bra 
bemötande från 
1ers2nalen 

Between 
Groups 

12,115 2 6,057 0,182 0,834 

Within 
Groups 

2466,405 74 33,330     

Total 2478,519 76       

 F14 1ers2nalen 
tar hänsyn till 

Between 
Groups 

346,636 2 173,318 1,633 0,202 



 

 

den äldres egna 
åsikter 2ch 
önskemål 

Within 
Groups 

7749,469 73 106,157     

Total 8096,105 75       

 F16 Känner sig 
trygg 1å sitt 
äldreb2ende 

Between 
Groups 

96,142 2 48,071 0,714 0,493 

Within 
Groups 

4983,027 74 67,338     

Total 5079,169 76       

 F17 Känner 
förtr2ende för 
1ers2nalen 

Between 
Groups 

153,669 2 76,835 1,049 0,356 

Within 
Groups 

5422,408 74 73,276     

Total 5576,078 76       

 F18 Är nöjd med 
de aktiviteter s2m 
erbjuds 1å 
äldreb2endet 

Between 
Groups 

2123,489 2 1061,744 4,140 0,020 

Within 
Groups 

18723,143 73 256,481     

Total 20846,632 75       

 F19 
Möjligheterna att 
k2mma ut2mhus 
är bra 

Between 
Groups 

1604,331 2 802,165 3,705 0,029 

Within 
Groups 

15804,340 73 216,498     

Total 17408,671 75       

 F20 Besväras 
inte av ensamhet 

Between 
Groups 

705,661 2 352,830 2,150 0,124 

Within 
Groups 

11982,379 73 164,142     

Total 12688,039 75       

 F21 Har lätt att 
få träffa 
sjuksköterska vid 
beh2v 

Between 
Groups 

624,296 2 312,148 1,956 0,149 

Within 
Groups 

11807,834 74 159,565     

Total 12432,130 76       

 F22 Har lätt att 
få träffa läkare 
vid beh2v 

Between 
Groups 

1278,062 2 639,031 1,909 0,155 

Within 
Groups 

24772,743 74 334,767     

Total 26050,805 76       

 F23 Har lätt att 
få k2ntakt med 
1ers2nalen 1å 
äldreb2endet vid 
beh2v 

Between 
Groups 

267,762 2 133,881 1,402 0,253 

Within 
Groups 

7066,316 74 95,491     

Total 7334,078 76       

 F24 Är 
sammantaget 
nöjd med 
äldreb2endet 

Between 
Groups 

226,640 2 113,320 1,602 0,208 

Within 
Groups 

5234,243 74 70,733     

Total 5460,883 76       

 F25 Vet vart man 
vänder sig med 
syn1unkter 2ch 
klag2mål 

Between 
Groups 

1361,892 2 680,946 4,632 0,013 

Within 
Groups 

10877,926 74 146,999     

Total 12239,818 76       

 


