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Förord 

Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven i företagsekonomi med inriktning 

organisationsteori vid Södertörns högskola. Det har varit ett intensivt, lärorikt och intressant 

arbete.  
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värdefull feedback och väglett oss under denna process.  
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Abstract 

Background: After some governmental change in the Swedish parliament, influenced by 

new public management movement, quality in the elderly care has been an extremely spoken 

matter. The transformation allowed municipalities to freely govern their elderly care. 

However, it also resulted in a more attention in how enterprises within the Swedish elderly 

care managed and audited their quality. Thus introducing the new demand of control 

mechanisms.   

Aims: The intention of this dissertation is to analyse how Swedish elderly care work with 

quality and with quality management. The latter will be examined in two divergent elderly 

care entities and later on compared in order to discover differences or similarities. 

Methods: A qualitative research method is used in this dissertation followed with 

semistructured interviews, seven in total with nine respondents, as primary data. The primary 

data is later on compared with the secondary data, consisting of criteria and auditings from 

both organisations in question and also from the survey held by The National Board of Health 

and Welfare.  

Results: The empirical collection is arranged into six divisions; Quality Criteria and 

Auditings, Definitions of quality, Documentation, Complicity, Quality Indicators, and 

Potential Improvements. Together they all cover the theme from the theoretical framework. 

The first division is based on the findings of secondary data, while the rest is from the 

interviews presented firstly with empirical information from the public elderly care, then 

from the private enterprise. 

Conclusions: The purpose of the dissertation is successfully answered with clear similarities 

and differences between the two elderly care entities. The problem statements are also 

acknowledged and some alternative aspects are added to prompt for further studies. 
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Bakgrund: Efter att den svenska välfärdsstaten genomgått förändringar, som grundas i 

reformerna inom new public management, har kvaliteten i äldreomsorgen varit ett omtalat 

ämne. I samband med omvandlingen fick kommunerna eget ansvar över äldreomsorgen inom 

kommunen. Förändringarna har medfört ett större fokus på hur företag inom den svenska 

äldreomsorgen säkerhetsställer och kontrollerar kvaliteten. Vilket har lett till en ökad 

efterfrågan på kontrollmekanismer. 

Syfte: Avsikten med denna studie är att analysera hur man arbetar med kvalitet och 

kvalitetsledningssystem på äldreboenden. Två aktörer undersöks för att upptäcka möjliga 

skillnader och likheter. 

Metoder: En kvalitativ forskningsmetod används i denna studie i form av semistrukturerade 

intervjuer, totalt sju stycken med nio respondenter, som primära data. Primäruppgifterna 

jämförs senare med sekundära data, som består av kriterier och kontroller från båda aktörerna 

samt från enkäten som ligger till grund för Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. 

Resultat: Den empiriska samlingen är indelad i sex variabler; Kvalitetskriterier och 

kontroller, definitioner av kvalitet, dokumentation, delaktighet, kvalitetsindikatorer och 

förbättringsmöjligheter. Tillsammans täcker de temat i den teoretiska ramen. 

Slutsatser: Undersökningens syfte har besvarats med både likheter och skillnader mellan de 

två aktörerna. Problematiken som uppstått i undersökningen har beaktas och förslag på 

fortsatta studier presenteras. 
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Begreppsdefinition  

Äldre - Personer som är 65 år eller äldre.  

Brukare - De äldre som brukar omsorgstjänster. 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet presenteras relevant bakgrundsfakta för studien. I detta avsnitt 

redogörs även problemdiskussionen och studiens syfte.  

1.1. Bakgrund 

Sedan 90-talet har den svenska välfärdsstaten genomgått en stor organisatorisk förändring 

(Hartman 2011, s. 9). Ett nyliberalt reformprojekt ägde rum och lyckades genomgå en 

prövning i att förändra den offentliga sektorns roll och rationalitet (Berg 2002, s. 94). 

Förändring i rationaliteten innebar en förändring i förvaltningens tankesätt, bland annat 

genom att betrakta medborgaren som en kund. Utöver detta började offentlig tjänsteutövning 

hanteras på samma sätt som företagsproduktion. Denna nya rationalitet, tankesätt, skulle 

anses likvärdiga i både privat och offentlig sektor (Ibid 2002, s. 90-91). Denna 

reformprövning inom den offentliga förvaltningen benämns som new public management, 

NPM.  

 

Andra inslag i NPM reformer var att skapa marknadsmässig konkurrens genom utökad 

privatisering av offentliga tjänster, utkontraktering som medel för att styra privata aktörer och 

valfrihet för medborgarna (Pollitt & Bouckeart 2011; Le Grand & Bartlett 1993; Gilbert 2002 

se Blomqvist 2016, s. 42). Genom ökad medbestämmande, i form av valfrihet fick 

medborgarna även en positivare syn på NPM (Blomqvist 2016, s. 40). Utkontrakteringen 

avgörs genom anbudsförfarande, där bästa pris och kvalitet är avgörande (Stolt & Winblad 

2009, s. 904). 

 

Den organisatoriska förändringen gav även grund för den så kallade kommunallagen 

1991:900 (Ivarsson et al. 2014). Syftet med lagen var att decentralisera makten och därmed 

ge utrymme till självstyrning av olika enheter inom verksamhets- och ledningsformer (Ibid 

2014). I Sverige har alla kommuner eget ansvar över bland annat äldreomsorg inom 

kommunens geografiska avgränsning (SKL 2016). I och med detta har kommunerna även fått  

rätten och möjligheten att konkurrensutsätta antingen hela eller delar av sin organisation. 

Detta gör i sin tur att kommunerna kan välja i vilken grad de vill praktisera lagen om 

valfrihetssystem, vilket innebär att de äldre själva bestämmer vilken utförare de vill vända sig 

till (Socialstyrelsen u.åa.).  
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År 1992 infördes även ÄDEL-reformen som innebär att kommunerna ansvarar över att 

garantera långvarig service, vård och omsorg för bland annat den äldre befolkningen i 

kommunen (Motion 1998/99:So436). Med denna reform kom även skyldigheten för 

kommunerna att se till att särskilda boendeformer, såsom äldreboende, finns tillgängligt för 

att kunna ge omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd (Ibid).  

 

Socialtjänsten har fått i uppdrag av regeringen att varje år släppa en lägesrapport om den 

svenska vården och omsorgen. I rapporten används socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för att 

definiera god kvalitet (Socialstyrelsen 2018a, s. 9). Bergman och Klefsjö (2012, s. 34) menar 

att tjänstekvalitet bör ses som förhållandet mellan tjänst, dess leverantör och kunden. Vilka 

faktorer som är avgörande gällande kvalitet på en tjänst kan variera. Det är därför viktigt att 

tjänsten uppfyller dess specifika kundgrupps önskemål (Ibid 2012, s. 36). Detta framhävs 

även i socialstyrelsens rapport, där de beskriver att anpassad vård och omsorg efter behov är 

essentiell för god kvalité i äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2018a, s. 69). Även Tengblad et al. 

(2016, s. 179) resonerar på samma sätt. De anser att en av de mest betydelsefulla 

kvalitetsindikatorerna inom äldreomsorgen är det som kallas för brukarorientering, vilket 

handlar om hur nöjda de äldre är (Tengblad et al. 2016, s. 179).  

 

Kvalitet för en tjänst avgörs i, det så kallade, sanningens ögonblick. Detta innebär att det inte 

är förrän tjänsten och kunden möts som kvalitén fastställs (Bergman & Klefsjö 2012, s. 34). 

Med andra ord är det i bemötandet från den som utför tjänsten, till kunden som upplever 

tjänsten som avgör kvalitén. Enligt Blennberger (2013, s.102-103) är 

människovärdesprincipen en princip som alltid ska ligga till grund för de normer som finns i 

bemötandet inom vård och omsorg. Det innebär att människovärdet ska vara högt och lika för 

alla och givet utan meriter (Blennberger 2013, s. 102-103).  

 

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande undersökning, där de försöker mäta 

kvaliteten inom äldreomsorgen. I den har alla äldre i Sverige som är bosatta på ett särskilt 

boende eller brukar hemtjänst möjlighet att svara på en enkät. Syftet med enkäten är att ta 

reda på hur nöjda de äldre är med den omsorg de får (Socialstyrelsen 2018b, s. 8). 

Socialstyrelsen (2018b, s. 8) menar att undersökningens resultat främst riktar sig till bland 

annat verksamhetsansvariga och branschorganisationer, men även att resultatet kan användas 
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som stöd för kommunernas verksamhetsuppföljning. Undersökningens resultat kan därför 

användas som en form av kvalitetsmått. Där det är de äldres egna uppfattning som är central. 

 

Som tidigare nämnt är det inte endast den offentliga sektorn som är verksamma inom 

äldreomsorgen idag. Jämfört med internationell äldreomsorg anses den svenska 

äldreomsorgen fortfarande hålla en hög standard (Blennberger och Brytting 2014, s. 350). I 

Sverige har de äldre medborgarna möjlighet att vid behov ansöka om att få hjälp i hemmet, 

alternativt att flytta in på ett äldreboende (Ibid 2014, s. 71). Samtidigt ökar den svenska 

befolkningens medellivslängd. I samband med att antalet äldre ökar, stiger även 

förväntningarna på kvaliteten på omsorgen (Tengblad et al. 2016, s. 179).  

 

Alla organisationer som är verksamma inom svensk vård och omsorg ska idag använda sig 

utav ett kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Utöver detta finns det andra lagar som 

ställer krav på dokumentation inom äldreomsorg (Socialstyrelsen 2013, s. 33). Forslund 

(2013, s. 46) beskriver att organisationer kan certifiera dessa kvalitetsledningssystem bland 

annat enligt olika ISO 9000 certifikat. Dessa kvalitetsledningssystem har olika standarder 

som exempelvis ISO 9001 som finns till för att försäkra att systemet uppfyller sin funktion, 

nämligen att nå organisationens kvalitetsmål (Bergman & Klefsjö 2012, s. 510). 

Verksamheterna måste upprätta, dokumentera, underhålla samt kontinuerligt förnya 

kvalitetsledningssystemet utefter de krav som finns i standarden (Ibid 2012, s. 510). Denna 

typ av kvalitetssäkring kan även användas inom äldreomsorgen. I Sundbybergs stad har ISO 

9001- certifikatet resulterat i att äldreförvaltningen sätter högre krav på kvalitet i 

verksamheter som arbetar med äldreomsorg (Richard 2015).  

1.2. Problemdiskussion 

Røvik (2000, s. 53) hävdar att ett av de mest populära organisationskoncepten att 

implementera under 1990-talet var total quality management. Konceptet handlar om ständigt 

ha kunden och dess önskemål. Det är därför viktig att alla inom organisationen är medvetna 

och oavbrutet arbetar med kvalité (Røvik 2000, s.53). 

 

För att tillgodose den kvalité, som idag är ett krav, använder sig organisationer ofta av en 

abstrakt kund för att definiera vad som är kvalité (Cole & Scott 2000, s. 25-26). Däremot är 

det viktigt att äldreomsorgen är individanpassad efter den äldres egna behov och önskemål 



 4  

(Socialstyrelsen 2018a, s. 69). Antonsson et al (2010, s. 379) beskriver i sin undersökning att 

antalet äldre ökar i Sverige, samtidigt som medvetenheten bland befolkningen, som handlar 

om att förbättra kvalitén inom äldreboendena har stigit. Tengblad (2002) argumenterar för att 

det finns svårigheter med att tillgodose de krav och önskemål som existerar inom 

äldreomsorgen. Detta beror på att organisationerna finns för att tillgodose ett externt behov. 

Behoven kommer ifrån både de äldre och deras anhöriga. Men i och med de reformer som 

benämns som new public management kommer inte kraven på kvalitet längre enbart från de 

äldre och dess anhöriga, de kommer även från regeringen (Stolt et al. 2010). Då kraven 

kommer från flera olika håll så ställs det höga krav på medarbetarna som måste försöka 

tillfredsställa de externa kraven samtidigt som tjänsten de utför måste vara av hög kvalité. 

 

Det finns lagar som tvingar och formar arbetet med kvalité inom vård- och omsorg. Ett av 

dessa lagstyrda krav är att alla som arbetar med vård och omsorg måste ha ett 

kvalitetsledningssystem. Vid arbete med vård och omsorg finns det krav på egenkontroller, 

dokumentationsskyldighet samt förbättringsåtgärder (SOSFS 2011:9). Enligt socialstyrelsen 

(u.åb) måste det finnas mätbara indikatorer som speglar kvalitet för god omsorg för att kunna 

följa upp kvalitet. 

 

Donabedian (1988, s. 1743) menar att kvalité måste bedömas utifrån specifika element. Vid 

granskningen av kvalité inom omsorg, finns det två essentiella nyckelfaktorer som måste tas 

till hänsyn. Den första är teknisk kompetens, som behandlar ämnesmässiga kunskaper och 

färdigheter (Ibid 1988, s. 1743). Den andra, interpersonell prestation, som syftar till 

kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare (Ibid 1988, s. 1744). Donabedian 

utformade ett tillvägagångssätt för att analysera omsorgskvalitet utifrån tre komponenter: 

struktur, process och resultat. Dessa kategorier ska samla in nyckelfaktorer såsom; materiella 

resurser, i form av pengar och utrustning, mänskliga resurser, aktiviteter som sker i det 

dagliga arbetet, effekter av vården i egenskap av hälsostatus, upplevt välbefinnande samt 

brukartillfredsställelse (Donabedian 1988, s. 1745). 

  

Sedan de administrativa reformerna som har fått äldreomsorgen att blir marknadsstyrda har 

det genomförts mycket forskning om fältet. I den tidigare forskningen genomförs ofta 

jämförelser mellan privata och kommunala aktörer i Sverige. Delar av forskningen fokuserar 

på kvalitén och hur den har belastas av nya reformer. I den tidigare forskning som presenteras 

djupare i kommande avsnitt, har kvalité inom äldreomsorg undersökts på olika sätt. Delar av 
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forskning genomfördes för ett antal år sedan, vilket innebär att marknaden kan ha genomgått 

förändringar i och med ändringar i politiken. Denna undersökning kan därför ses som en 

uppdaterad jämförelse mellan privata och kommunala aktörer utifrån utvalda variabler. Dessa 

variabler är definitionen av kvalité, dokumentation, delaktighet, kvalitetsindikatorer och 

förbättringsmöjligheter. Variablerna återfinns i kommande avsnitt som handlar om teori och 

tidigare forskning. Denna studie utgår ifrån de som arbetar på äldreboendenas perspektiv. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man arbetar med kvalité och 

kvalitetsledningssystem på äldreboenden. Kvalitetsarbetet hos två aktörer kommer att 

jämföras mot varandra, för att undersöka om det finns några tydliga likheter och skillnader 

mellan dem. Studien kommer fokusera på en kommunal aktör samt en privat aktör. 

2.Teori 

I följande avsnitt presenteras relevanta teorier samt tidigare forskning inom studiens 

forskningsfält. Avsnittet kommer avslutas med en presentation av den teoretiska 

referensramen som sedan kommer användas som ett redskap i analysen. 

2.1. (Ny)institutionell teori:  

Inom den institutionella teorin lyfts det fram att organisationer påverkas av sin omgivning 

och  normativa påtryckningarna (Zucker 1987, s. 443). Meyer och Rowan (1977, s. 340) 

beskriver det som att organisatoriska strukturer i moderna samhällen skapas i institutionella 

sammanhang. Detta förklarar författarna som att i samband med produkter och tjänster 

uppkommer professioner, politiska åsikter och policys som ska främja rationalitet och 

effektivitet. Organisationer följer och agerar efter både formella krav såsom lagar och 

informella krav från omgivningens förväntningar (Meyer & Rowan 1977, s. 340). De 

normativa påtryckningarna och kraven visar organisationerna vad som anses vara legitimt i 

den institutionella omgivningen. Genom att anpassa sig efter det som är legitimt ökar chansen 

för organisationerna att överleva (Zucker 1987, s. 443). Meyer och Rowan (1977, s. 340-341) 

menar att detta bland annat sker genom att olika metoder, tekniker och begrepp blir 

institutionaliserade i samhället och fungerar då som myter om vad som är effektivt och 

därmed rationellt. Detta driver organisationerna till att implementera institutionaliserade 

medel. Effektivitet och rationalitet är två institutionaliserade krav, vilket innebär att medel 
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och tekniker kan legitimeras om de gör anspråk på effektivitet och rationalitet. Det betyder 

dock inte att de alltid är de mest effektiva och rationella alternativen, även om de uppfattas 

vara det. Därför kan de institutionaliserade myterna strida mot det mest effektiva sättet att 

styra organisationen. En lösning på detta är att separera den formella och den informella 

strukturen i organisationen och därigenom uppfylla effektivitetskriterierna samtidigt som 

organisationen behåller sin legitimitet (Meyer & Rowan 1977, s. 341). 

 

Scott (1987, s. 493) menar att begreppen institution och institutionalisering kan, och har, 

definieras på flera olika sätt inom institutionell teori. Detta beror på att det att definitionerna 

fokuserar på olika aspekter och en del definitioner är detaljerade medan andra är mer 

omfattande. Jepperson (1991, s. 143) beskriver att en institution, utifrån en allmän tolkningen 

från sociologin, är en organiserad och etablerad procedur. Dessa unika procedurer är oftast 

framförda som konstituerade samhällsregler. Institution representerar en social ordning eller 

mönster som har förvärvat i en särskild stat eller egendom (Jepperson 1991, s. 145). 

Jepperson (1991, s. 145) förklarar att social ordning eller mönster är andra termer för vad han 

menar är standardiserade interaktionssekvenser. Därmed görs ytterligare en tolkning, att en 

institution är ett socialt mönster som avslöjar en viss reproduktionsprocess. 

 

Meyer och Rowan (1977, s. 341) beskriver det som att institutionalisering sker när sociala 

processerna övergår till regelmässiga och självklara i sociala tankar och agerande. Det skapas 

då institutionaliserade normer. Røvik (2000, s. 35) förklarar det som att organisationer 

påverkas av dessa institutionaliserade normer, då de ses som regelmässiga och avgör vad som 

är legitimt och därmed korrekt. Detta innebär att organisationer implementerar de 

administrativa reformer, som består av institutionaliserade idéer och tankar. Dessa idéer och 

tankar har en viss varaktighet och geografisk utbredd. Med andra ord anses administrativa 

reformer vara legitima under en viss tid samt att de kan ha en lokal eller en global spridning 

(Røvik 2000, s. 17, 19). Under den tid som de administrativa reformerna anses vara legitima 

gör de anspråk på att vara lösningen på specifika problem, de är med andra ord inte 

helhetslösningar på hur organisationer ska utformas (Røvik 2000, s. 13-14). Trots att detta är 

sociala konstruktioner så uppfattas det som att dessa administrativa reformer är lösningen på 

ett objektivt problem, vilket leder till att det uppfattas som en rationell och effektiv handling 

av organisationer som implementerar dessa administrativa reformer (Røvik 2000, s. 35). 

Några exempel på administrativa reformer är total quality management, värdestyrning och 

målstyrning (Røvik 2000, s. 13). 
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Administrativa reformer, som också benämns institutionaliserade standarder, kan konkurrera 

med varandra om de berör hur samma del av organisationen bör utformas. Det finns även 

institutionaliserade standarder som delar gemensamma nämnare vilket istället knyter ihop 

dem. Det är vanligt att administrativa reformer som är aktiva under samma tid och anses vara 

förebilder för en grupp av organisationer har tydliga gemensamma nämnare (Røvik 2000, s. 

15). Røvik (2000, s. 15-16) lyfter att den gemensamma nämnaren kan vara enhetliga 

administrativa filosofier som exempelvis reformerna som benämns för new public 

management (Pollitt 1995; Olsen & Peters 1996; Christensen & Lægreid 1997 se Røvik 2000, 

s. 16). 

 
Ett annat begrepp inom teorin är organisationsfält. DiMaggio och Powell (1983, s. 148) 

försöker förklara homogenitet mellan organisatoriska former. Homogenitet syftar i detta 

sammanhang till att organisationerna blir alltmer lika och enhetliga. Organisationer som 

existerar inom samma organisatoriska fält börjar att efterlikna varandra när 

organisationsfältet har etablerats. När fältet är etablerat så utgörs det av organisationer som 

bland annat producerar liknande produkter eller tjänster, påverkas av samma regleringar och 

använder samma leverantörer, vilket kan leda till att organisationer blir allt mer lika.  Detta 

gör att när nya aktörer kommer in fältet så kommer även dem att bli allt mer lika de andra 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 148) 

2.1.1. Isomorfism 

Isomorfism är ett begrepp som används för att beskriva hur organisationer efterliknar 

varandra mer och mer (DiMaggio & Powell 1983, s. 149). DiMaggio och Powell (1983, s. 

148) redogör i sin studie att ju större och mer väletablerade organisationer inom samma fält 

blev, desto mer påminde verksamheterna om varandra. Meyer och Rowan (1977, s. 346) 

förklarar att detta kan beror på att organisationer anpassar sig till omgivningen genom 

tekniska utbyten. Meyer och Rowan (1977, s. 346) menar även att isomorfism skapas genom 

att organisationer strukturellt avspeglar den socialt konstruerade verkligheten. Det är de 

institutionaliserade myterna som cirkulerar i samhället påverkar organisationerna till att bli 

allt mer lika (Meyer & Rowan 1977, s. 340). Denna likformighet sker ofta på grund av tre 

olika huvudskäl, DiMaggio och Powell (1983 s. 150) beskriver dessa som tvingande-, 

mimetisk- och normativ isomorfism.  
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Tvingande isomorfism kan bero på bland annat lagstiftningen, leverantörer och kunders krav 

samt samhälleliga förväntningar (Alvehus & Jensen 2015, s. 217). DiMaggio och Powell 

(1983, s. 150) beskriver det som att organisationer som befinner sig i samma juridiska miljö 

kommer att formas efter samma lagar och regler. Detta påverkar bland annat 

organisationernas struktur. Ett exempel på detta är statens krav på olika finansiella rapporter 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Den tvingande isomorfismen kan även bero på formella 

och informella påtryckningar mellan organisationerna, som tvingar dem att anpassa sig. 

Genom dessa anpassningar närmar sig organisationerna varandra och blir allt mer lika 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 150).  

 

Mimetiska- eller imiterande isomorfism sker genom att organisationer härmar varandra. Detta 

sker både medvetet och omedvetet (Alvehus & Jensen 2015, s. 218). DiMaggio och Powell 

(1983, s. 151) lyfter fram att när omgivningen uppfattas som osäker kan organisationer 

modellera sig efter varandra. Organisationer som inte är särskilt framgångsrika och behöver 

förändras kan undvika vissa kostnader genom att imitera, modellera, sig efter organisationer 

som har nått ett bättre resultat (Cyert & March, 1963 se DiMaggio & Powell, s. 151). 

Forslund (2013, s. 336) beskriver det som en imitaionsprocess som sker för att uppnå 

legitimitet.  

 

Normativ isomorfism sammankopplas ofta med professionalisering. Formell utbildning och 

professionella nätverk är två av de främsta anledningarna till denna typ av isomorfism. Detta 

beror på att de formella utbildningar sammankopplas till legitimitet och de professionella 

nätverken kan bidra till att sprida modeller (DiMaggio & Powell 1983, s. 152). Alvehus och 

Jensen (2015, s. 218) menar att det bland annat finns olika normer inom olika professioner, 

som är med och påverkar organisationernas form.  

2.1.2. Löskoppling 

När organisationer väljer att ta till sig de administrativa reformer som blivit populära för att 

öka sin legitimitet kan det ske löskopplingar. Om den nya administrativa reformen skapar en 

konflikt med tidigare implementerade administrativa reformer. Löskopplingar uppkommer 

bland annat i kopplingen mellan olika delar av styrning i en organisation samt i kopplingen 

mellan prat och handling (Alvehus och Jensen 2015, s. 221). Den löskoppling som syftar till 

hur den formella strukturen och det som praktiskt äger rum skiljer sig åt, delar upp strukturen.  
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Meyer och Rowan (1977, s. 341) menar att organisationers formella struktur inte alltid 

motsvarar det som sker inom organisationen. Den formella strukturen används snarare som 

ett sätt för främja organisationens legitimitet. Organisationer kan hamna i ett dilemma där 

aktiviteterna som är institutionaliserade kan vara rena kostnader för effektiviteten. Konflikten 

mellan dessa kan lösas genom löskoppling (Meyer & Rowan 1977, s. 355-356). Meyer och 

Rowan (1977, s. 357) lyfter fram att institutionella organisationer kan skydda deras formella 

struktur från bedömningar av den tekniska prestandan genom att bland annat inspektioner, 

utvärderingar och anpassning mellan strukturella enheter hanteras informellt. Löskoppling 

möjliggör för organisationer att behålla en standardiserad och legitimerad formell struktur 

samtidigt som deras aktiviteter varierar beroende på vad som är mest praktiskt för dem 

(Meyer & Rowan, s. 357).    

 

Med löskoppling menar Røvik (2000, s. 38) att sambandet mellan administrativa reformer 

och faktiska aktiviteter är diffusa. Administrativa reformer väljs inte enbart ut med avseende 

på effektiviteten i den interna verksamheten, detta görs även med hänsyn till organisations 

omgivning som exempelvis dess profil, legitimitet och identitet (Røvik 2000, s. 38). Att 

löskoppla system är ett sätt för organisationer att ta till sig och tillgodose det omgivningen 

förväntar sig, samtidigt som organisationen behåller sin identitet (Weick 1976, s. 3).  

2.2. New Public Management 

New Public Management, NPM,  är ett samlingsnamn för de nya politiska ideologier om 

kvalitet som förändrade organiseringen av länders förvaltning runt om i västvärlden efter sent 

1970-tal och tidigt 1980-tal. Framförallt i de länder som tillhör verksamheten Organisation 

for Economic Cooperation and Development, OECD (Barzelay 2001, s. 1). Syftet bakom 

NPM var att överföra tankar och idéer från näringslivet, breda ut marknadstänkandet och 

uppmärksamma kostnadskontroller och finansiell genomskinlighet (Hood 1991). Detta gjorde 

att NPM tillfredsställde åsikter som formade motiv till förändringar; offentliga sektorn 

reducerades och effektiviserades genom att bland annat implementera marknads analoga 

standarder vid organisering och ledning. Ideologin lyckades bli dominerande och uppnå 

legitimitet bland grupper av organisationer (Berg 2002, s. 86). Som beskrivet i tidigare 

stycket (se avsnitt 2.1.) anses NPM vara en institutionaliserad administrativ reform (Røvik 

2000, s. 15). 

  



 10  

Begäran på förändringar i regeringens ledning uppstod efter en kraftig arbetslöshet och en 

hög inflation under 1970-talet då effektiviteten samt att de utgifter som skapades utifrån den 

offentliga ledningen, bland annat på social trygghet och vård och omsorg, ifrågasattes inom 

OECD länderna (Barzelay 2001, s. 1). Man ville se mer fokus på utflödeskontroll och ökad 

transparens i offentliga organisationer, eftersom byråkratin kritiserats vid tidigare skede och 

förtroendet var inte lika stort som förr. Byråkratin förklarades som ett hinder för 

medborgarnas möjlighet till inflytande, insyn och integritet (Ahrne 1985; Granholm 1986 se 

Rothstein 2014, s. 177). Enligt Hood (1991, s. 3) finns det fyra administrativa ”megatrender” 

som är kopplade till NPM:s uppkomst. Hood (1991, s. 3 vår översättning) fyra “megatrender” 

förklara dem på detta sätt:  

  

1. Man försökte sakta ner eller omvända regeringens tillväxt genom att öppet visa 

offentliga kostnader samt på bemanning (Dunsire & Hood 1989). 

2. Det skedde en övergång från centrala statliga institutioner till privatisering och kvasi-

privatisering med förnyad betoning på ”subsidiaritet” i tjänsteleveranserna  (cf. Hood 

& Schuppert 1988; Dunleavy 1989) 

3. Utveckling av automatisering, särskilt inom informationsteknologi inom produktion 

och distribution av offentliga tjänster. 

4. Utveckling av en mer internationell agenda, alltmer inriktad på allmänna frågor om 

offentlig förvaltning, politisk utformning, beslutsstilar och inter regeringssamarbete 

utöver den äldre traditionen för enskilda specialiteter inom den offentliga 

förvaltningen. 

(Hood 1991, s. 3, vår översättning) 

 

NPM har generellt ett fokus på att framställa nya samt effektiva former för den offentliga 

sektorns organisation och styre (Blomberg 2004, s. 14). Däremot har olika forskare genom 

tiderna försökt definiera en grundläggande teori bakom samlingsnamnet new public 

management (Ibid 2004, s. 15). En del forskare menar att NPM har fått genomslag genom 

den nyliberala ideologin. Andra påstår att reformerna är uttryck från idealiseringen av de 

normer och teknologier som utmärker marknaden, istället för hierarkin och företag eller 

staten för den delen (Ahrne 1998 se Blomberg 2004, s. 15). Vid sådana sammanhang uttalar 

sig forskare med begreppen marknadisering (Blomquist 1996; Rombach 1997 se Blomberg 

2004, s. 15) och företagisering (Forssell & Jansson 2000 se Blomberg 2004, s. 15) för att 

förmedla att NPM handlar om en process. Blomberg (2004) lyfter i sin undersökning att 
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andra forskare framhäver att det istället kan tydas som ett uttryck från den moderna synen på 

ledning och ledarskap, något som har synts mer i det politisk-administrativa systemet 

(Christensen & Laegreid 1999a, 1999b). Blomberg (2004, s. 15) framhäver ytterligare ett 

synsätt angående definitionen av NPM, utifrån forskarna Furusten och Lerdells perspektiv. 

De anser att managementisering av förvaltningen utgör en process som är begränsad från, 

samtidigt som den är parallell med marknadisering och företagisering av den offentliga 

sektorn (Furusten & Lerdell 1998).  

  

Hood (1991, s. 4) anser, precis som Blomberg, att olika forskare betonade vissa aspekter mer 

än andra och därmed valda att skapa en grundläggande teori som summerar det respektive 

forskare förmedlade om NPM. Hood (1991 s. 4) utformade sju doktrin och koncept som för 

att ge en optimal förklaring av NPM. Dessa grupperingar av grundkoncept inom NPM 

översatte Blomberg och använde sig av i sin studie för att se verkliga kopplingar till 

organisationslösningar i den svenska äldreomsorgen (Blomberg 2004, s. 105). Blomberg 

(2004, s. 106) presenterade resultaten genom följande tabell: 

Grundkoncept NPM Exempel på kommunal översättning 

Fristående och självständiga enheter Resultatenheter och chefer med resultatinriktat 

budgetansvar, kommunala vårdbolag, 

koncerntänkande 

Marknadsorientering och konkurrens Entreprenader, köp- och säljmodeller 

Ledningsstil hämtad från den privata 

sektorn 

Externrekrytering av chefer och utbildning av 

förvaltningsledningen  

Större disciplinering och 

sparsamhet. Ett helhetsgrepp på 

resursanvändningen  

 

Effektivisering, nyckeltal, jämförelser med 

förvaltningar i andra kommuner, externa 

konsultgranskningar 

En ökad insyn i och kontroll av 

ledningsarbetet 

Specialiserade handläggare, förvaltningschefer 

anställda av kommunstyrelsen, centraliserade 

ledningsgrupper 

Explicita resultat- och kvalitetsmål, 

mätbara standarder samt mått för 

prestation och måluppfyllelse  

Målformulering på verksamhetsnivå, system för 

uppföljning och kontroll av kostnader och kvalitet 

(TQM) 
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Större betoning av kontrollen av det 

som produceras 

(output)/ekonomiska incitament  

Resursfördelningssystem och betalning baserad på 

prestation, t.ex. internprissättning, insatskatalogen  

Service- och kundorientering 

 

Kundråd, omsorgsgarantier, system för 

klagomålshantering  

Figur.1. New Public Management i den kommunala äldreomsorgen (Blomberg 2004, s. 106) 

 

Agevall (2005, s. 21) diskuterar att de likartade marknadsprinciper som nämns ovan kommer 

till uttryck i decentraliserat budgetansvar, interna marknader, konkurrens mellan skilda 

sektioner, prestationslöner och tidsbegränsade avtal. Det argumenteras även att med dessa 

principer lyfts den offentliga verksamheten från sitt ursprungliga verksamhetsfält och 

frambringar en ny, autonomisk och ekonomisk enhet (Agevall 2005, s. 25).  

 

Forskaren Eriksen (1997, s. 105) förklarar NPM som ett tillvägagångssätt att förstärka det 

översta skiktets kontrollfunktion och deras skyldighet vid samma tillfälle som det betonar 

kvalitativa resultatindikatorer och effektivitetsmål. Ekonomin ska skötas bättre med 

resurserna och nya incitament ska skola och underbygga de anställda. Däremot antyder 

Eriksen (1997, s. 105) att inom NPM betonas decentralisering och delegering som den 

offentliga sektorns redskap, vars syfte är att erbjuda lämpligare tjänster, stärka serviceandan 

och klienternas ställning inom den offentliga sektorn.  

 

Almqvist (2006, s. 13) gör en stramare indelning av grundkoncepten inom NPM och hävdar 

att uppdelningen består av; konkurrensutsättning och marknad, kontraktsstyrning och kontroll 

samt decentralisering. 

 

Lena Agevall (2005) delar in NPM i ytterligare fem beståndsdelar: 

 

Grundkoncept Förklaring 

Styrning och 

kontroll 

Styrnings- och kontrollingredienser, såsom kvalitetssäkringssystem, 

mål-resultatstyrning och granskningar är sådant som har gett fokus 

riktad mot ökad effektivitet och kvalitet med stark betoning på 

produktivitet och kostnadseffektivitet. 
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Disaggregering - 

konkurrens  

Den offentliga sektorn bryts ner i olika sektioner och skiljer på 

beställare och utförare. Beställare kan vara en statlig ämbetsverk eller 

enskilda kunder och dessa ska skapa konkurrens mellan verksamheter 

för att lyckas uppnå hög effektivitet. Konkurrensen kan både vara extern 

och intern. 

Ledningsroller - 

empowerment  

Detta handlar om att chefernas befogenhet inom förvaltningen ökas för 

att ge dem en starkare position och möjlighet att arbeta förebyggande. 

Tanken är att ersätta den traditionella ämbetsmannen mot en “manager”, 

en tränare för ett lag. Sådan ledare ska ge utmaningar så att personalen 

kan uppnå framställda mål och resultat. Detta nya sätt att styra ska 

resultera i en decentralisering och delegering samtidigt som det ger ett 

större handlingsutrymme. 

Medborgaren - 

kund - 

empowerment 

Medborgaren ska ha ett indirekt inflytande och större makt i förhållande 

till närbyråkraterna. De ska, som en “kund”, kunna välja mellan den 

offentliga verksamhetens “butiker”. 

Nytt språk  Man för in ekonomiska termer in i den offentliga sektorn. Kommuner 

ska presentera sig som en koncern, chefstjänstemän ska kallas för 

direktör, medborgare för kund etc. 

Figur 2 Utifrån Agevall (2005, s. 23-24) beståndsdelar av NPM 

 

I Agevalls (2005, s. 24) beskrivning av punkten disaggregering - konkurrens belyses teorin 

vid namnet beställar-utförar-modellen. Teorin presenterades på 1990-talet för svenska 

kommuner med den centrala koncept att tydligt skilja mellan kommunala platser, där det ska 

bedrivas en politisk ledning och miljöer där sker en produktion av tjänster för medarbetarna 

(Røvik 2000, s. 18). Denna typ av delning där den offentliga sektorn splittras inom olika 

beståndsdelar går oftast under namnet disaggregering (Almqvist 2006, s. 26). Modellen 

medför både intern och extern konkurrens mellan blivande aktörer som i stor sannolikhet 

resulterar i en högre effektivitet (Agevall 2005, s. 24) 
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2.3. Total Quality Management  

Total Quality Management, TQM, är en av de mest spridda och populära administrativa 

reformen i västvärlden (Røvik 2000, s. 53). TQM kom till västvärlden under 1980-talet som 

en konsekvens av att japanska produkter konkurrerade ut verksamheter i USA och Europa 

kvalitetsmässigt (Ibid, s. 46).  

 

Furusten (2002, s. 36) redogjorde i sin studie att organiseringen som har ägt rum kring den 

relevans av kvalitet som gett uttryck åt i kvalitetsutmärkelser samt hur dessa tankar och 

principer spridits från en organisation till andra verksamheter. Efter en historisk jämförelse 

med andra standarder visade det sig att total quality management var den principen som 

spreds runt om världen samt den som utvecklade en institutionalisering (Furusten 2002, s. 

36). Detta stödjer Røvik (2000, s. 23) genom att förklara TQM som en institutionaliserad 

superstandard. Detta förklarar han utifrån de två tidigare nämnda aspekter kring 

administrativa reformer: varaktighet och geografiska spridning (se avsnitt 2.1.). Det som 

särskiljer en institutionaliserad superstandard är att de snabbt och enkelt etablerar sig i många 

olika organisationer då de inte är beroende av verksamhetens geografiska placering (Røvik 

2000, s. 23). Dock är dessa standarder tidsbegränsade och dess popularitet kan efter en tid 

avta och nya standarder fångar uppmärksamheten istället. Med andra ord, kort varaktighet 

och stor geografisk spridning (Ibid 2000, s. 22-23).  

 

Syftet bakom kvalitetssystemet TQM är att frambringa en helhetssyn på organisationen 

(Karlsson 2002, s. 101). Enligt detta system ska verksamhetens aktiviteter anses som en serie 

av processer där alla är anknutna till varandra. Kvalitet är en ständig förbättrings- och 

förnyelseprocess utav den dagliga arbetet och kan därmed inte uppnås en gång för alla. 

Karlsson (2002, s. 101) antyder att TQM:s ändamål är en lärande organisation där 

information och vetskap bevaras, utnyttjas och delas. Lärande är så betydelsefull att det är 

lika väsentligt att gå utanför verksamhetens gränser för att få kunskap från andra. Karlsson 

(2002, s. 101) hävdar att det kräver stor delaktighet och kreativitet från medarbetarna för att 

nå de tidigare nämnda ändamål. Detta ska tas från eget initiativ. De ska även kunna samverka 

samt få utrymme att förbättra sin kompetens.   

 

Något annat som också är nödvändigt förutom delaktighet och kreativitet från medarbetarna 

är kontinuerliga mätningar och granskningar av det som har inflytande för verksamhetens 
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kvalitet (Karlsson 2002, s. 101). Aktiviteter inom organisationen ska dokumenteras och 

redogöras, mål- och resultatinriktning ska vara tydlig och enligt Karlsson (2002, s. 101) ska 

den kompareras med de hårdaste konkurrenterna.  

 

Den mest grundläggande faktor i TQM är kundfokuseringen (Røvik 2000, s. 53). 

Sysselsättningen ska baseras utifrån den avsedda kundens synvinkel, även medarbetarna 

inom organisationen bör bemöta varandra som kunder. Karlsson (2002, s. 101) beskriver 

utfallet av detta som en utformning av marknadstänkande som ligger parallellt med 

inriktningen på de politiska reformen, där forskaren syftar på NPM. Røvik (2000) menar att 

det finns fem grundläggande punkter gällande TQM utövder det som är presenterad ovan: 

Huvudpunkt Motivering 

Ledarengagemang Ansvaret för kvalitet kan inte överlåtas till en t.ex. kvalitetschef utan 

det krävs att ledningen har ett ovillkorligt samt helhjärtat 

engagemangen vid kvalitetsförbättringar. 

Kundorientering Här är kundens subjektiva tolkning om kvalitet väsentlig för 

verksamheten för att kunna orientera sig utefter kundens önskemål. 

Kundbegreppet är så brett att det även inkluderar medarbetarna inom 

organisationen. 

Användandet av 

data och 

variaitonskontroll 

Verksamheter måste ha kontinuerliga registreringar i kundens 

preferenser och köpvanor. Likaledes måste organisationen 

systematiskt åtgärda kundens återkoppling, utvärdering av kvalitén på 

produkten. Även kvalitet på interna processer måste granskas samt 

utvecklas. Medel för detta är statistisk teknik som påvisar avvikelser 

under olika tidsspann. 

Kontinuerlig 

förbättring 

Organisationer måste ständigt anpassa sig samt utvecklas i samma takt 

som dess ständigt förändrande omgivning. En teknik som nämns 

vanligtvis är Deming-cirkeln som utgår ifrån att man repeterar 

kommande handlingsmönster: planlägga förbättringar, genomförande 

planerna, observera uppnådda resultat och analysera orsakerna till 

variationen (Deming 1982, 1986 se Røvik 2000, s. 54). 

Allas medverkan I organisationen är det essentiellt vid kvalitetsförbättring att samtliga 

är involverade entusiastisk, både ledningen och medarbetarna. 

Figur 3 Utifrån Røvik (2000, s. 54-55) grundläggande punkter inom TQM 



 16  

 

Andra varianter av teorier och modeller som utgår från TQM:s tema, angående att skapa 

konstanta förbättringar genom maximering av kundnytta, är kvalitetscirklar, benchmarkeing, 

Business Process Re-engineering, ISO 9000 och kvalitetsutmärkelser av olika slag (Furusten 

2002, s. 36). Furusten föreslog även att dessa standarder skulle kunna användas antingen 

enskilt eller sammankopplat. Han gav ett exempel där TQM anses vara ledande och ha högre 

ställning, att ISO 9000-certifiering betraktas som första steget medan en utvärdering från en 

utmärkelse kan anses som sista steget (Furusten 2002, s. 36). 

2.4. Tidigare forskning om mätning av kvalité 

2.4.1. Kvalité inom privata och kommunala äldreboende  

Kvalitet inom äldreomsorg är ett ämne som har diskuterats i flertal artiklar på olika sätt 

genom tiderna. Forskarna Stolt, Blomqvist och Winblad (2010, s. 560) lyfter samma fråga 

och riktar in sig på den svenska erfarenheten kring privatisering av äldreboende och dess 

påverkan på kvalitén. I Stolt et al. (2010) artikel Privatization of social services: Quality 

differences in Swedish elderly care framhävs det att tidigare empiriska studier har fokuserat 

på att undersöka kvalitén inom äldreomsorg utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv. Stolt et 

al. (2010, s. 560) redogör att deras granskning är ett försök att finna de effekter som har 

uppstått av privatiseringen. Fokus ligger på de aspekter av vårdkvalitet som inte har varit 

särskilt framgångsrika. I artikeln diskuteras privatisering av socialvården och en av de 

viktigaste frågorna fokuserar på om det kan finnas signifikanta kvalitetsskillnader mellan 

privata och kommunala äldreboenden och hur dessa skillnader kännetecknas.  

Forskarna kategoriserar mätningen av kvalitet i olika indikatorer för att enklare kunna hitta 

olikheterna mellan organisationerna. Detta gjordes utifrån Donabedians teori struktur-

process-resultat (Stolt et al. 2010, s. 562). Indikatorn som benämns för struktur beskriver de 

grundförutsättningar som finns i praktiken av vård och omsorg. I undersökningen mättes 

detta genom att granska antal anställda per patient, utbildningsnivån på de anställda och 

skicket på material som används. Indikatorn som kallas för process förklaras som de 

komponenter som uppstår av bemötandet mellan de professionella inom yrket och patienten. 

Detta kunde exempelvis vara de medicinska tester som användes, överanvändning av 

olämplig medicin eller överensstämmelse med riktlinjer och andra standarder. Den sista 
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indikatorn, resultat, syftar till den utförda vård och omsorg, vilket mäts utifrån bland annat 

sjuklighet, dödlighet och den äldres tillfredsställelse (Donabedian 1983).  

 

Utifrån dessa tre indikatorer fick forskarna Stolt et al (2010) olika resultat när de granskade 

privata och kommunala äldreboenden i Sverige år 2010. I undersökningen framkom det att 

det var färre anställda per boende hos de privata aktörerna än de kommunala samt att det 

fanns fler som var timanställda (Stolt et al. 2010 s. 564). Det framkom även att det generellt 

sätt var en lägre grundläggande kompetens inom de privatägda boendena. Men samtidigt var 

det fler anställda som hade avancerad kompetens i privatägda än i kommunalägda (Ibid 2010, 

s. 564). Resultatet visade även att det fanns färre medarbetare per första linjechef på de 

privatägda verksamheterna, vilket forskarna ansåg kunna vara positivt för kvalitén för 

äldreboendet. Stolts et al. (2010, s. 566) datasamling påvisade även att det fanns en negativ 

aspekt av att ha mindre personal, nämligen att nivån av arbetsrelaterad stress i företag som 

hade få anställda var hög. Utifrån dessa faktorer drog Stolt et al (2010, s. 564) slutsasen att 

privata äldreboenden visade upp en lägre strukturell-kvalitet på grund av det osäkra 

arbetsförhållanden i jämförelse med kommunala verksamheter.  Däremot så var indikatorn 

process högre för de privata organisationerna då de boende ofta var mer delaktiga inom 

verksamheten (Ibid 2010, s. 564). Inom de privata boendena fanns det även en större del 

personal med avancerad kompetens samt det ofta fanns fler matalternativ att välja på för de 

boende. Enligt forskarna Stolt et al. (2010, s. 565.) så var de privatägda boenden mer 

serviceinriktade än de kommunala äldreboendena.  

2.4.2. Första linjechefer 

I artikeln First-line managers’ experiences of alternative modes of funding in elderly care in 

Sweden  av Antonsson, Korjonen och Rosengren (2012, s. 739) presenteras deras 

undersökning. Syftet med studien var att granska hur första linjecheferna upplevde de 

alternativa sätten att finansiera och driva ett äldreboende som skapades av privatiseringen 

inom den svenska äldreomsorgen (Antonsson et al. 2012, s. 739). Undersökningen hade sin 

utgångspunkt i den grundläggande kategorin kvalitetsförbättring.  Under denna kategori 

använde de sig av fyra underkategorier. Dessa fyra grupper döptes till valfrihet, 

organisatorisk struktur, kvalitetsmedvetenhet och inflytande från marknadskrafter 

(Antonsson et al. 2012, s. 379).   
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Inom kategorin kvalitetsförbättring fick Antonsson et al (2012, s. 740) fram att det finns både 

likheter och skillnader mellan privata och kommunala äldreboenden. Respondenterna, som 

alla var första linjechefer, menade att privatisering av äldreomsorgen har bidragit till att 

vårdgivarna i högre grad efterfrågar hög arbetskvalitet samt att synen på de äldre som kunder 

växt (Antonsson et al. 2012, s. 740). 

  

I underkategorier valfrihet, diskuterades den konkurrens som privatiseringen medförde. 

Respondenterna menade att de såg positivt på valfriheten. De lyfte att det hade gett de äldre 

en chans att påverka servicen och kvalitén på äldreboendena. Respondenterna hävdade att de 

äldre som brukade kommunal omsorg var nöjda (Antonsson et al. 2012, s. 740). 

Respondenterna lyfte även fram att de uppfattade det som att de privatägda äldreboendena 

hade större möjlighet att utveckla serviceområden, såsom trädgårdsskötsel, som mötte de 

äldres krav än vad de kommunala hade (Antonsson et al. 2012, s. 741). 

  

I den andra underkategorin fokuserar forskarna Antonsson et al (2012, s. 741) 

på organisatoriska strukturers påverkan på kvalitén inom äldreomsorgen. Respondenterna 

diskuterade den inverkan politiken har på kommunal nivå. Andra grupper som också influerar 

och samtidigt sätter krav på en kostnadseffektiv arbetsform inom äldreomsorgen är media, 

anhöriga till de äldre samt andra intressenter i samhället. De grupperna vill är att få insyn i 

verksamheten genom dokumentation, rapportering, övervakning och kontroll. Forskarna fann 

några skillnader angående detta mellan kommunala och privata aktörer. De första linjechefer 

som arbetar för en privat aktör upplevde att de fick stöd från ledningen. Men på grund av 

politikens inverkan kände de samtidigt en viss osäkerhet över dess anställning under politiska 

förändringar. De respondenter som arbetar för en offentlig aktör saknade däremot stödet från 

ledningen. De lyfte även att de hade svårigheter att få medarbetarna att förstå 

konkurrensutsättningen och att fokusera på de äldres individuella behov (Antonsson et al. 

2012, s. 741) 

  

En ytterligare skillnad som formulerades av respondenterna från Antonssons et al (2012, s. 

742) forskning var att det var enklare för första linjecheferna inom de privata äldreboenden 

att påverka samt utföra ändringar på hur omsorg och vård skulle skötas i jämförelse med 

kommunala boenden. De kommunala boendena beskrevs vara mer likt en byråkratiskt 

organisation där första linjecheferna var tvungna att gå genom långa beslutsfattarprocesser. 
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Förändringar inom arbetet och inom verksamheten tog längre tid att verkställa(Antonsson et 

al. 2012, s. 742). 

  

I den tredje underkategorin diskuteras det hur privatisering av äldreboendet har resulterat i en 

förbättrad kvalitet för de äldre. Kvalitetsarbetet har blivit tydligare och man har lagt mer vikt 

på att leverera god kvalitet på vården för individen. Forskarna Antonsson et al (2012, s. 742) 

konstaterade att kraven på kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen har ökat för både privata 

och kommunala vårdgivare. Det betonades att en viktig aspekt till god kvalité är en personlig 

kontakt mellan de äldre och medarbetarna (Antonsson et al. 2012, s. 742). 

  

I det sista kategorin diskuterar forskarna Antonsson et al. (2012, s. 742) om hur 

marknadskrafter samt ökad konkurrens inom äldreomsorgen har påverkat kvalitén i de olika 

verksamheterna. Det har bland annat medfört ett ökat krav på kontroll och övervakning av 

resultaten i både kommunala samt privata organisationer. Marknadskrafterna har satt högre 

krav på ekonomisk förvaltning, redovisning samt dokumentation för respektive äldreboende. 

Antonssons et al (2012, s. 743) menade att datainsamlingen visade att första linjecheferna i de 

privata äldreboendena organiserade regelbundna möten med ledningen för att granska 

verksamhetens resultat. Respondenterna menade att de fick både stöd och återkoppling från 

ledningen på dessa sammankomster. Detta hjälpte dem att upprätthålla en hög kvalitet i de 

aktiviteter som berör äldreomsorgen. De första linjechefer som arbetade på kommunalägda 

äldreboenden lyfte däremot fram att de upplevde att de saknade stöd från ledningen och 

kände sig ensamma i sin chefsroll. Ytterligare en olikhet mellan de privata och kommunala 

verksamheterna var att i de kommunala boendena var det problematiskt att få medarbetarna 

att inse deras roll för organisationens marknadsföring, att de är ansiktet utåt för företaget 

(Antonsson et al. 2012, s. 743). 

2.4.3. Brukarorientering i svensk äldreomsorg  

Forskarna Tengblad, Kazemi och Kajonius (2016, s. 179) diskuterar i sin artikeln 

Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg om nöjdhet inom äldreomsorg. De 

diskuterar begreppet brukarorientering som syftar till ett individanpassad förhållningssätt. 

Detta är det vanligaste förhållningssättet i både kommunal-och privatägd äldreomsorg. 

Tengblad et al. (2016, s. 179) undersökning grundar sig i ett forskningsprojekt som har 

granskat vilka faktorer som frambringar en god brukarorientering inom privata och offentliga 

äldreboenden. Projektet bestod av två delar. Den första delen utgjordes av statistiska 
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utredningar från Socialstyrelsens rapport “Öppna jämförelser” och den andra delen utgjordes 

av fältstudier och djupintervjuer med individer som var verksamma inom äldreomsorgen. 

Dessa intervjuer riktades mot ledningens ansvariga samt deras medarbetare (Tengblad et al. 

2016, s. 179). Resultatet av den insamlade empirin delades upp i fem huvudsakliga resultat. 

  

Det första resultatet beskrev att det inte fanns något samband mellan utgifter och nöjdhet hos 

brukarna. Tengblad et al. (2016, s. 180) lyfter att organisationers höga tillgångar borde bidra 

till en ökad nöjdhet samt kvalitet. Däremot lyckades de inte hitta en koppling till detta 

tankesätt i deras undersökning, vilket skapade en paradox. Tengblad et al. (2016, s. 180) 

lyfter fram möjliga förklaringar till paradoxen, trots att de menar att det saknas en 

heltäckande förklaring. En av de förklaringar som lyftes fram var att de äldre hade olika 

referensramar och uppfattningar om vad som framkallar god omsorgskvalité. (Tengblad et al. 

2016, s. 180). En annan möjlig förklaring var att kvalitén och brukarens nöjdhet var mer i 

fokus på de äldreboenden som hade ont om resurser. Slutligen diskuterades det att rapporten 

“Öppna jämförelser” inte visar eventuella förändringar i nöjdhet i korrelation till förändrad 

ekonomi (Ibid 2016, s. 181). 

  

Det andra resultatet tydde på avsevärt mindre skillnader mellan kommunerna än vad studien 

“Öppna jämförelser” indikerar. Forskarna menar att detta kan bero på att undersökningen 

“Öppna jämförelser” inte ger en tydlig bild av vissa kommuner då de är mindre i storlek 

gällande mängd respondenter vilket påverkar måttens pålitlighet (Tengblad et al. 2016, s. 

182). 

  

Tredje huvudsakliga resultat som forskarna kom fram till var att relationskvaliteten har en 

stor påverkan på hur de äldre upplever omsorgskvalitet. Utifrån den statistiska utredning av 

forskningsprojektet fann man en anknytning till att relationskvalitet är en väsentlig faktor till 

brukarnas nöjdhet (Kajonius & Kazemi 2015a se Tengblad et al. 2016, s. 183). När de äldre 

känner att deras behov är tillfredsställda och att medarbetarna är tillmötesgående så förbättras 

relationen mellan parterna och detta bidrar till en ökad omsorgskvalitet (Tengblad et al. 2016 

s. 184). När personalen signalerar trygghet för de äldre och bemöter dem med respekt och 

omtanke förmildras de negativa effekter ensamhet har på nöjdhet (Kajonius & Kazemi 2015b 

se Tengblad et al. 2016, s. 184). 
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Det fjärde resultatet som framkom i forskarnas undersökning redogjorde betydelsen av ett 

moraliskt initiativ samt att verksamheten har en gemensam vision (Tengblad et al. 2016, s. 

185). Enligt studien “Öppna jämförelser” av socialstyrelsen fanns det inga tydliga statistiska 

samband mellan de äldres nöjdhet och ledningskvalitet. Däremot ansågs det att chefskapet 

och verksamhetens ledning påverkar hur en arbetsplats uppfattas. Då det finns ett samband 

mellan gruppdynamiken bland medarbetarna och omsorgskvaliteten blir det en avgörande 

faktor att ledningen och personalen kan upprätthålla stolthet, intresse och engagemang i 

arbetet (Ibid 2016, s. 186).   

 

Det sista resultatet handlar om fem faktorer som visade sig ha en påverkan på 

brukartillfredsställelsen (Tengblad et al. 2016, s. 187). Dessa fem faktorer var uppgiftsfokus i 

form av praktisk hjälp, individfokus, känsla som i engagemang, samarbete och 

tidsanvändning. Tengbland et al (2016, s. 187) föreslog att dessa fem faktorer ska beaktas i en 

brukarorienterad äldreomsorg. 

  

I och med resultatet lyfte forskarna några rekommendationer. En av dessa var att skifta fokus 

från att sträva efter rankningar och ökade procentandelar i nöjdhetsmätningar till att lägga 

mer fokus på att förbättra brukarorienteringen. En annan rekommendation som framfördes i 

undersökningen var att det behövs en mer ingående studie på hur pengar används i 

äldreomsorgen. Detta framfördes eftersom projektet visat att resursanvändningen och 

kostnadsnivåer inte alltid motsvarar utfallsnivån. Den tredje och sista rekommendationen 

forskarna lyfte fram handlar om att organisationerna skulle lägga fokus på relationen mellan 

personalen och de äldre. Ifall de äldre känner sig väl bemötta och trygga av medarbetarna i 

boendet förbättras följaktligen även kvalitén. (Tengblad et al. 2016, s. 188).   

2.5. Teoretisk referensram 

Undersökningen utgår ifrån de som arbetar på äldreboendenas perspektiv, vilket har påverkat 

utformningen av den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen utgår ifrån 

institutionell teori, new public management, total quality management samt den tidigare 

forskning som har presenterats. Detta används sedan för att analysera hur de som arbetar på 

äldreboendena definierar det institutionaliserade begreppet kvalité, hur kvalitetsstyrning 

påverkar deras vardagliga arbete samt likheter och skillnader mellan de båda aktörerna. 
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Den institutionella teorin är bakgrunden i den teoretiska referensramen. Teorin synliggör en 

förklaring till hur organisationer som existerar på samma marknad isomorfar. Detta kan 

förklara likheter och skillnader som finns mellan den kommunal- och privata aktören. Genom 

teorin möjliggörs även att titta på andra institutionaliserade begrepp, medel och myter. New 

public management kan även förklaras som institutionaliserade administrativa reformer som 

har tagit fäste genom institutionaliserade normer. 

  

Reformerna i New public management har möjliggjort privatiseringen av äldreomsorgen. Det 

är även genom dessa reformer som kontroller har tagit ett större utrymme och därmed kan 

påverka det vardagliga arbetet för dem som arbetar på ett äldreboende. Reformerna har 

inneburit bland annat kontroller, nyckelfunktioner, mätningar och resultat, vilket är några av 

de aspekter som framkom i analysen. 

  

Den institutionaliserade administrativa reformen total quality management utgör en del av 

den teoretiska referensramen då den administrativa reformen handlar om kvalitetsstyrning. 

Røvik (2000, s. 54-55) menar att TQM utgörs av fem punkter. I den teoretiska referensramen 

har dessa fem punkter tillsammans med några av de faktorer som undersökts i den tidigare 

forskningen, används som inspiration till fem variabler. Dessa fem ingår i den teoretiska 

referensramen samt strukturerar empirin och analysen. De utvalda variabler är: definition av 

kvalité, dokumentation, delaktighet, kvalitetsindikatorer och förbättringsmöjligheter. 
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3.Metod 

I följande avsnitt kommer forskningsdesign, val av metod, insamling av den data som 

redogörs i avsnittet empiri och forskningsetik. Avsnittet avslutas med kritik av valet av metod.  

3.1. Forskningsdesign 

Forskningsdesignen valdes och utformades efter studiens syfte. Då syftet bland annat 

utgjordes av att undersöka möjliga skillnader och likheter mellan en kommunal aktör och en 

privat aktör är denna studie en komparativ studie (Ragin 1987). Då det var centralt att tolka 

och förstå den insamlade datan var undersökningen grundad i den vetenskapsfilosofiska 

traditionen hermeneutik (Lindblad 2012, s. 25). Av denna anledning var det lämpligt att ha 

kvalitativ ansats eftersom det möjliggjorde att få en djupare förståelse (Ejvegård 2009, s. 80). 

3.2. Metodval 

Empirin har samlats in genom en gruppintervju, sex individuella intervjuer och sekundärdata. 

Samtliga intervjuer var semistrukturerade och därmed fick respondenterna ett stort utrymme 

under själva intervjun att diskutera fram svaren till de ställda frågorna. Denna form av 

intervju ökade flexibiliteten då frågorna kunde anpassas under intervjuns gång, vilket 

möjliggjorde en djupare förståelse inom intervjuns tema (Denscombe 2016, s. 266-267). 

Valet av gruppintervju togs då gruppdynamiken och gruppdiskussionen kunde ge en tydligare 

bild av företagets kvalitetsarbete (Holme & Solvang 1997, s. 108). Gruppintervjun meförde 

även möjligheten att samla in information från fler respondenter samtidigt (Frey & Fontana 

1991). En gruppintervju möjliggör att se hur respondenterna samspelar, om de utvecklar eller 

efterliknar sina uppfattningar efter varandra (Holme & Solvang 1997, s. 108). Eftersom 

känslan av delaktighet i beslutsprocesserna var en av de aspekter som undersöktes var det 

givande att analysera relationen mellan respondenterna som har olika tjänster. Detta gjordes 

lämpligast med en gruppintervju då man snabbt kunde se de naturliga arbetsrelationen, ifall 

alla enbart gjorde vad chefen sade, utifrån den verbala och icke-verbala dialogen (Frey & 

Fontana 1991). 

 

Utöver gruppintervjun genomfördes personliga intervjuer. Orsaken till detta var för att 

forskarna skulle kunna ta del av åsikter och synvinklar från enbart en källa. Genom 

individuella intervjuer påverkas inte respondenten av andra. Respondenten fick även 
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utrymme att ge detaljerade och ingående svar (Denscombe 2016, s. 267). Det blev enklare för 

intervjuaren att styra samtalsämnet när en dialog hölls med endast en respondent. Det 

förenklade även lokaliseringen av särskilda idéer till en bestämd person (Ibid 2016, s. 267). 

Förutom att den insamlade datan blev djupgående i personliga intervjuer, ökade validiteten i 

data när sådana intervjuer hölls. Vid intervjuer där både forskare och respondenten kan se 

varandra etableras det en direktkontakt, vilket gjorde att forskarna kunde kontrollera riktighet 

och relevans under samtalets gång (Ibid 2016, s. 288). 

 

Forskarna valde att genomföra två av sex individuella intervjuer via telefon. Alvehus (2013, 

s. 81) menar att personliga intervjuer även kan genomföras över telefon. Valet grundades i 

det faktum att det var en viss tidsbrist och genom telefonintervju minskades tidsåtgången 

Detta beror på att det inte fanns ett måste att anpassa sig efter en specifik plats, samtidigt som 

det var möjligt att få en detaljerad data med hög kvalité (Novick 2008, s. 393). I och med att 

telefonintervjuer är geografiskt flexibla underlättade det för respondenten att prata öppet (Ibid 

2008, s. 393). 

 

Som sista metod har forskarna valt att ta del av sekundärdata i form av kriterier och 

kontroller, om kvalitet, från de båda aktörerna samt enkäten “Vad tycker du om ditt 

äldreboende 2018? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som bor på ett äldreboende” 

(Socialstyrelsen, 2018c) som används i socialstyrelsens undersökning om den nationella 

brukarnöjdhet. Detta val har gjorts för att komplettera den empiri som samlas in genom 

intervjuerna. 

3.3. Urval 

Urvalet i denna studie gjordes med hjälp av icke-sannolikhetsurval i form av ett snöbollsurval 

(Denscombe 2016, s. 76). I och med kommunallagen ansåg forskarna att det var viktigt att 

boendena ligger i samma kommun, så att de hade samma förutsättningar utifrån 

kommunallagen. Med hjälp av en tidigare kontakt uppkom en möjlighet att kontakta 

respondenten verksamhetschefen Pia. Det fanns alltså ingen kontakt mellan respondenten och 

forskarna innan denna studie. Respondenten Pia arbetar som verksamhetschef för den privata 

aktören som medverkar i studien. Med hjälp av denna respondent kontaktades samtliga 

respondenter som arbetar för den privata aktören.  
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De respondenter som arbetar för en kommunal aktör valdes också ut genom ett icke-

sannolikhetsurval i form av ett snöbollsurval (Denscombe 2016, s. 73). Genom att ringa till 

ett flertal av de kommunalägda äldreboendena i den aktuella kommunen skapades en kontakt 

med respondenten Marlon, som är enhetschef på ett kommunalägt äldreboende. 

Respondenten Marlon hjälpte sedan till att kontakta samtliga respondenter som arbetar för 

den kommunala aktören. 

3.4. Genomförande 

3.4.1. Förberedelser 

Innan intervjuerna genomfördes togs det fram en intervjuguide (Bilaga. 1). Intervjuguiden 

togs fram med hjälp av undersökningens tidigare forskning, studiens frågeställningar samt de 

fem variablerna från den teoretiska referensramen. Med andra ord formulerades frågorna för 

att täcka utvalda teman. Genom att diskutera detta formulerades några grundläggande frågor 

samt möjliga uppföljningsfrågor till de grundläggande frågorna. De tre första frågorna 

handlade om respondenten. Dessa tre frågor var till för att påbörja intervjun med enkla frågor, 

vilket kunde få respondenten att känna sig mer bekväm samt att de var till för att underlätta 

för forskarna (Denscombe 2016, s. 277). 

  

Intervjuguiden användes som grund i samtliga intervjuer för att säkerhetsställa att frågorna 

riktade samtalet till studiens ändamål. Däremot modifierades intervjuguiden under 

undersökningens gång och anpassades efter de svar som respondenterna gav. 

  

Forskarna valde även att utföra en provintervju innan intervjuerna med undersökningens 

respondenter ägde rum. Denna provintervju genomfördes genom att ställa frågorna till en 

person som har arbetat inom äldreomsorg i många år. Detta gjordes för att säkerhetsställa att 

intervjuguiden var formulerad på ett lättbegripligt sätt. Genom provintervjun var det även 

möjligt att kontrollera att frågorna täckte det som var centralt i studien samtidigt som de gav 

respondenter möjligheten att uttrycka sig fritt. Personen gav konstruktiv kritik och tips på 

några uppföljningsfrågor. Genomförandet av en provintervju ökade även undersökningens 

trovärdighet (Denscombe 2016, s. 410). 

 

Utöver detta formulerades även ett information- och samtyckesblad (Bilaga. 2). Detta gjordes 

för att kunna dela ut till de respondenter som forskarna fysiskt träffade och därigenom 
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säkerhetsställa två av de etiska forskningskraven som syftade till att dem var medvetna om 

undersökningens ändamål samt att alla frivilligt deltog. 

3.4.2. Intervjuer 

Aktör Respondent och tjänst Datum Tidsåtgång (minuter) Intervjuform 

Privat Pia, verksamhetschef 20180403 34 + 18 Gruppintervju 

Privat Åsa, undersköterska 20180403 34 + 18 Gruppintervju 

Privat Caroline, samordnare 20180403 34 + 18 Gruppintervju 

Privat Helene*, enhetschef 20180424 28 Telefonintervju 

Privat Lisa*, undersköterska 20180502 22 Telefonintervju 

Kommunal Sandra*, undersköterska 20180501 22 Personligintervju 

Kommunal Marlon, enhetschef 20180502 21 Personligintervju 

Kommunal Susanne, undersköterska 20180502 21 Personligintervju 

Kommunal Peter*, undersköterska 20180502 14 Personligintervju 

* Fiktiva namn.  

 

Innan intervjuerna, där respondenterna och forskarna träffades, startade fick respondenterna 

ta del av det samtycke- och informationsblad (Bilaga. 2) som utformats till denna 

undersökning. I de två intervjuer som genomfördes via telefon var detta inte möjligt och 

därför informerade forskarna om studiens syfte, anonymitet samt att samtalet spelades in 

innan intervjun startade. Samtliga intervjuer har utgått från intervjuguiden (Bilaga. 1). Alla 

intervjuer spelades in och det fördes anteckningar under intervjuerna. För att minimera risken 

att missa några icke-verbala uttryck antecknade en av forskarna medan den andra ställde 

frågorna. Båda forskarna var närvarande vid de fem första intervjuerna. 

  

Den första intervjun som genomfördes var gruppintervjun med respondenterna 

verksamhetschefen Pia, undersköterskan Åsa och samordnaren Caroline. Denna intervju 

genomfördes på ett av den privata aktörens äldreboende. För att säkerhetsställa att samtliga 

respondenter skulle höras under transkriberingen användes två mobiltelefoner för att spela in 

ljudinspelningen. Dessa placerades ut på varsin sida av bordet. Under intervjuns gång märke 
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forskarna den vänliga och öppna relationen som var etablerad mellan respondenterna i 

verksamheten utifrån deras verbala samt icke-verbala kommunikation. 

Efter att intervjun genomförts visade respondenterna olika verktyg och tekniker som 

användes på boendet för att arbeta med och förbättra kvalité. Efter detta började de tre 

respondenterna att diskutera ämnet ännu en gång. Forskarna frågade om respondenterna 

godkände att den andra diskussionen spelades in som en ljudfil. Detta godkändes och denna 

diskussionen spelades in. 

 

Ytterligare data från den privata aktören samlades in genom två telefonintervjuer. När den 

första genomfördes befann sig respondenten enhetschefen Helene på sin arbetsplats och 

forskarna i ett grupprum på Södertörns högskola. Under den andra intervjun befann sig 

respondenten undersköterska Lisa i sitt hem och forskarna befann sig hemma hos en av dem. 

  

Datainsamlingen från det kommunala aktören genomfördes genom personliga intervjuer. Den 

första intervjun genomfördes i ett lugnt rum på ett av aktörens äldreboende, efter 

respondenten undersköterska Sandras arbetspass. Den andra intervjun genomfördes på 

respondenten enhetschefen Marlons kontor. Efter intervjun visade enhetschefen Marlon 

forskarna det interna intranätet såg ut och hur detta verktyg används inom kommunen. 

Efter intervjun med enhetschefen Marlon intervjuades respondenterna undersköterskan 

Susanne och undersköterskan Peter. På grund av tidsbrist genomfördes dessa intervjuer 

samtidigt, forskarna delade därför upp sig och intervjuade en respondent vardera. 

 

Samtliga ljudfiler transkriberades samma dag som respektive intervju genomförts. Detta 

gjordes för att undvika att missa några av de svar som visades utan ord (Denscombe 2016, s. 

384). 

3.4.3. Sekundärdata 

Undersökningens empiri baseras även på sekundärdata i form av olika kontroller och kriterier 

som används inom de två aktörerna. Genom kontakt med en ansvarig hos respektive aktör 

framkom det att en kontroll och kvalitetskriterium som används hos båda aktörerna är 

enkäten “Vad tycker du om ditt äldreboende 2018? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till 

dig som bor på ett äldreboende” som ligger till grund för socialstyrelsens nationella 

undersökning om  brukarnöjdhet. Utöver den nationella undersökningen har forskarna även 
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tagit del av kontroller som den kommunala aktören använder sig av samt kontroller som den 

privata aktören använder sig av. 

  

Forskarna har tagit del av de egenkontroller som genomförs för alla kommunalägda boenden 

i den aktuella kommunen. Den ena berör hälso-och sjukvård och den andra berör social 

dokumentation. Från den privata aktören har forskarna tagit del av beskrivningen av deras 

kvalitetssystem där deras kontroller och kriterier framkommer. Dessa kriterier och kontroller 

har sammanställts och presenteras i kommande avsnitt (4. Empiri). 

3.5. Forskningsetik 

Riktlinjerna i vetenskapsrådets (2002) “Forskningsetiska principer” har följts. De krav som 

var relevanta var: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de respondenter som har deltagit i 

intervjuerna har informerats om forskningens uppgift. Samtyckeskravet syftar till att de som 

deltagit har gjort detta frivilligt. Samtycke ska lämpligen ges skriftligt (Denscombe 2016, s. 

431). Innan intervjuerna startade fick samtliga respondenter ta del av ett samtycke och 

informationsbrev (Bilaga. 2), där de även fick möjlighet att välja om de ville vara anonyma 

eller inte. Detta kunde dock inte genomföras i de två telefonintervjuerna eftersom forskarna 

och respondenterna inte träffades. Däremot informerades respondenterna muntligt om detta 

när intervjun påbörjades. Rätten att vara anonym är en del av konfidentialitetskravet, som 

syftar till att de personliga uppgifter som samlas in förvaras på ett korrekt (Vetenskapsrådet 

2002, s. 12 ). Den privata aktören valde att vara anonym. Detta gjorde att respondenterna var 

anonyma, så att det inte var möjligt att söka fram vilket företag som deltagit. De respondenter 

som inte valde att vara anonyma benämns med dess förnamn, medan de respondenter som 

valde att vara anonyma benämns med fiktiva förnamn. Av samma anledning har forskarna 

valt att inte nämna i vilken kommun undersökningen genomfördes i. Detta påverkar inte 

empirin, men det är dock svårt att kontrollera uppgifterna. Detta gäller även den sekundära 

datan. All sekundärdata har sammanställts och presenterats i empirin. Men det fullständiga 

materialet som samlats in från kommunen finns med som bilagor och socialstyrelsens enkät 

om nationella brukarnöjdhet finns tillgänglig. Detta beror på att materialet är offentliga 

handlingar. Materialet som är insamlat från den privata aktören är inte offentliga handlingar 

och finns därför inte med som bilagor. Detta medför att det är svårare att kontrollera 

uppgifterna från den privata aktören. Nyttjandekravet innebär att den data som har samlats in, 
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om de enskilda personerna, endast använts till studiens forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002, s. 14). 

3.6. Metodkritik  

För att kunna jämföra två fall mot varandra krävs det att dessa två speglar varandra (Lijphart 

1971, s. 687). Urvalet av fall begränsades till en kommun. Däremot hade de två aktörerna inte 

exakt samma förutsättningar, vilket är viktigt att beakta. Det kan till exempel inte påvisas att 

de båda aktörerna har samma ekonomiska möjligheter, kvalitetsarbetet kan påverkas av de 

olika avtalen som aktörerna har på olika boenden samt att den sekundära data som har 

samlats in inte motsvarar varandra fullt ut.  

 

Urvalet påverkade även studiens överförbarhet. I och med att urvalet skedde genom ett 

snöbollsurval fanns det en risk att valprocessen av respondenter var mer selektiv och blev 

därmed svårare att överföra fynden från studien till andra fall. En annan faktor i 

undersökningen som hindrade överförbarheten är den geografiska aspekten av urvalet. Då 

kommunallagen (SFS 2017:725) innebär att respektive kommun i hela landet får autonomisk 

styrning av äldreomsorgen. Detta innebar att regleringen av äldreboenden kunde se olika ut 

mellan kommunerna, vilket kan försämra möjligheterna att överföra resultatet från 

forskningen (Denscombe 2016, s. 412). 

  

Vid metodvalet gruppintervju kunde det uppstå vissa aspekter som påverkade studiens 

tillförlitlighet. Det fanns en risk att deltagarna påverkade varandra och gav de svar som de 

ansåg vara lämpliga och inte vad de skulle ha sagt vid en enskild intervju (Trost 2010, s. 46). 

Det fanns även en risk att vissa respondenter hördes och uttryckte mindre om någon av de 

andra som deltog pratade mycket och tog mer plats (Shea 1995, s. 19).  För att minimera 

denna problematik hjälptes intervjuaren och respondenterna åt att se till att samtliga 

respondenter svarade på alla frågor samt att de turades om att börja svara på frågorna.  

 

Då det fanns en hierarkisk ordning bland respondenterna i gruppintervjun uppkom även 

risken att respondenterna inte svarade öppet på frågorna (Chadwick et al. 2008, s. 293), utan 

att svaren gavs utifrån företagets vision. Den hierarkiska ordningen kunde även påverka 

studiens trovärdighet och därför utfördes en typ av metodologisk triangulering (Denscombe 

2016, s. 411). En annan problematik som kan uppstå vid gruppintervju är att 
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dokumentationen kan ha varit svår att hantera (Trost 2010, s. 46). För att minimera detta 

användes två mobiltelefoner för att spela in, samt att en av forskarna antecknade under hela 

intervjun och diskussionen. 

  

Det kan även uppstå en viss problematik i telefonintervjuer. Detta beror på att det inte var 

möjligt att läsa av visuella tecken eller subtila signaler, t.ex. kroppsspråk, som kunde påverka 

intervjuns resultat, eftersom man inte såg respondenten (Irvine 2010). Det bör även nämnas 

att intervjuerna varierar i tidsmässig längd samt hur djupgående de är. 

  

För att öka tillförlitligheten har val och genomförandet av metod tydligt redogjorts samt 

dokumenterats, vilket medför att det är möjligt att följa processen och kontrollera den. 

Dokumentationen bestod av intervjuguide, intervjuanteckningar, ljudinspelningar och 

transkriberingar av samtliga intervjuer. Frågorna har även formulerats så att de inte var allt 

för personliga med syftet att undvika att respondenten gav olika svar beroende på dess humör 

utan var mer konsekvent (Denscombe 2016, s. 412). 

   

Utöver detta lyfter Ejvegård (2009, s. 19) fram att det är viktigt att använda sig av neutrala 

ord. Forskarna har i största möjliga mån försökt fullfölja detta, både i text och tal. För att inte 

påverka respondenterna under intervjun sågs intervjuguiden över, för att kontrollera att den 

inte hade några värdeladdade ord eller att frågorna var ledande. Det kan även finnas en viss 

vikt i att ställa frågorna i samma ordning och så ordagrant som möjligt i alla intervjuer för att 

undvika att frågorna uppfattades olika (Ejvegård 2009, s. 54). Detta var något som forskarna 

beaktade, men då respondenterna vid några tillfällen besvarade frågor som ännu inte ställts, 

har frågeföljden skiftat i intervjuerna. Vid några tillfällen hade respondenterna även berört ett 

tema som inte var näst i tur i intervjuguiden, då hade forskarna gjort ett medvetet val att ändra 

ordningen. Anledningen till detta var att forskarna ville undvika att byta ämne under intervjun 

i onödan, då det skulle kunna påverka respondenten. 
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4. Empiri  

I detta avsnitt kommer en sammanställning av den insamlade datan från de olika intervjuerna 

att presenteras. Det första temat som presenteras består av den sekundära datan som samlats 

in. Empirin som samlats in genom intervjuer delas upp i fem olika teman som tagits fram i 

den teoretiska referensramen. Under varje tema presenteras först den insamlade empirin från 

den kommunala aktören och sedan presenteras empirin som samlats in från den privata 

aktören.  

4.1. Kvalitetskriterier och kontroller från aktörerna 

Socialstyrelsens enkät om brukarnöjdhet: 

I den undersökningen svarar endast de äldre eller deras anhöriga på en enkät. Alla äldre i 

Sverige som brukar hemtjänst eller bor på ett särskilt boende har möjlighet att svara på denna 

enkät. Enkäten är uppdelad i olika kriterier som behandlar olika frågor. Total utgörs enkäten 

“Vad tycker du om ditt äldreboende 2018? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som 

bor på ett äldreboende” som skickas ut 2018, av 27 frågor (Socialstyrelsen, 2018c). Enkäten 

är en nationell undersökning som genomförs en gång om året. Alla resultat skickas ut till 

respektive verksamhet där de olika kriterierna har mätts procentuellt efter de äldres eller 

deras anhörigas svar. Det har framkommit att resultatet av denna enkät används som en 

kvalitetskontroll av de två aktörer som undersökts. 

 

Enkäten baseras på nio olika kriterier. Det första kriteriet är hälsa och behandlar frågor som 

handlar om hur den äldre upplever sitt hälsotillstånd. Det andra kriteriet är boendemiljö och 

syftar till hur den äldre upplever den miljö de vistas i samt om de fått plats på de boende de 

önskat. Det tredje kriteriet är mat och måltid, detta kriterium handlar hur den äldre upplever 

maten och måltidsatmosfären. Det fjärde kriteriet är hjälpens utförande och handlar om hur 

den boende upplever att hjälpen utförs av personalen, om de lägger tillräckligt mycket tid på 

den boende, om den äldre får reda på förändringar i förväg, om den äldre kan påverka vid 

vilka tider de får hjälp. Det femte kriteriet är bemötande och handlar om hur de äldre 

upplever hur personalen bemöter dem och tar hänsyn till deras önskemål. De äldre har även 

möjlighet att framföra om de upplevt att personalen behandlat dem orättvist, respektlöst, varit 

hårdhänta eller varit olämpliga på annat sätt. Det sjätte kriteriet är trygghet, som handlar om 

de äldre har förtroende för de personalen och om de känner sig trygga eller inte. Det sjunde 

kriteriet är sociala aktiviteter och handlar om vad de äldre tycker om de aktiviteter som 
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erbjuds, om de känner sig ensamma och möjligheterna att vara utomhus. Det åttonde kriteriet 

tillgänglighet handlar om hur de äldre upplever möjligheterna att träffa en sjuksköterska, 

läkare och få kontakt med personalen vid behov. Det sista kriteriet är hjälpen i helhet och 

handlar om hur nöjda eller missnöjda de äldre är med boendet i helhet och om de har 

möjlighet att framföra klagomål och synpunkter. Enkäten avslutas med om det är den äldre 

själv som har besvarat enkäten eller om det är en anhörig och om anhöriga känner att 

samarbetet med äldreboendet fungerar bra. 

 

Kommunala aktörens egenkontroller: 

Vid kontakt med kommunen framkom det att de genomför olika kontroller på 

verksamheterna. Dessa kontroller är: Social dokumentation, hälso- och sjukvård, Lex Sarah, 

klagomål och synpunkter, hälso och sjukvårdsavvikelser samt egenkontroll enligt avtal. 

Två av dessa har hämtats och är offentliga handlingar. Dessa två är “egenkontroll av hälso- 

och sjukvård” (Bilaga. 3) och “egenkontroll av social dokumentation” (Bilaga. 4). 

 

I “Egenkontroll av hälso- och sjukvård” är en slumpmässig granskning av de boendes 

journaler. När denna kontroll genomförts skickas resultatet till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. De kriterier som kontrolleras i ”Egenkontroll av hälso- och sjukvård” är de 

som berör vård, medicinering, hur detta tillämpas, att den boende blir bra bemött i samband 

med detta samt att den är informerad och delaktig. Med andra ord kontrolleras olika faktorer 

som ingår i hälso- och sjukvård. Bland annat granskas det om relevant information angående 

den boendes ordinationer framgår i journalen, om det har genomförts en 

läkemedelsgenomgång, riskbedömningar samt om dessa är registrerade enligt rätt riktlinjer, 

att det finns en aktuell hälsoplan och hälsobedömningar med mål och ordinationer. Det 

granskas även om det framgår att patienten är informerad och delaktig i detta och till sist att 

samtycke till informationsutbyte är inhämtat. Utöver dessa punkter kontrolleras även hur 

verksamheten arbetar med andra relevanta kvalitetsregister såsom palliativregistret, hur 

teamet samordnar planering och insatser för patienten, hur enhetens introduktion fungerar för 

nya medarbetare som arbetar med hälso-och sjukvårdslagen, om checklista används, hur 

enheten arbetar med kvalitetsavvikelser, hur samverkan sker med patientansvarig läkare och 

om det finns lokala introduktioner till samtliga. Vilka förändringar som skett av enhetens 

introduktion av läkemedelshanteringen med anledning av resultatet på den senaste 

kvalitetsgranskningen granskas även. Slutligen görs en analys resultatet och vilka åtgärder 

som planeras att göras samt vilka mål de har för patientsäkerhetsarbetet redogörs. 
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“Egenkontroll av social dokumentation” (Bilaga. 4) är en granskning som genomförs en  

gång i månaden på fem slumpmässigt utvalda genomförandeplaner. Granskningen genomförs 

av enhetens kvalitetsgrupp och ska sedan föras in på kommunens samarbetsyta. I 

granskningen tittar man på olika punkter som utgör några kvalitetskriterier. Dessa kriterier 

behandlar kvalitén i bemötandet, omsorg, dokumentation och målsättningar. Punkterna 

handlar om rätt information finns tillgänglig såsom den äldres namn och närstående, kundens 

hälsotillstånd ska finnas beskrivet. Det ska även finnas mätbara delmål i 

genomförandeplanen, beskrivningar på hur delmålen ska nås och datum för uppföljning av 

delmålet. I kontrollen granskas även om den boendes fritidsintressen finns dokumenterade, 

om det finns en beskrivningen av hur och när stödet på natten utgår från individuell 

tillsynsbedömning. Det framgår dessutom hur kunden har varit delaktig vid planens 

framtagande. Genomförandeplanen är aktuell och det framgår att den följs upp minst en gång 

om året, eller vid behov. 

  

Under denna granskning kontrolleras även den senaste månadens journal. Där granskas det 

om man arbetar med delmålen, om den är skriven med respekt för den äldre, att 

betydelsefulla händelser och stöd finns dokumenterade. Granskningen avslutas med att den 

som kontrollerar ska beskriva hur genomförandeplanen och journalen används som verktyg i 

arbetet med kunden. En analys av granskningen och vad för förbättringsåtgärder som 

planeras. Denna granskning blir godkänd om samtliga kriterier är godkända. 

 

Privata aktören: 

Från den privata aktören framkom det att de finns fem övergripande kriterier som handlar om 

en meningsfull dag för de äldre, trygg och säker vård, maten och måltider, miljö och att 

tillfredsställa de äldres behov och egna önskemål. Detta görs genom genomförandeplaner, att 

de äldre har kontaktman knuten till sig, dokumentera det sociala, Lex Sarah och klagomål och 

synpunkter. 

  

Det framkom även att kontroller genomförs av kommunen, som kontrollerar att avtalet 

uppfylls, externa revisorer som utför ISO certifikat, interna kontroller där avvikelser följs upp 

och interna kontroller som görs utifrån kriterier och avtal.  
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I beskrivningen av den privata aktörens kvalitetsledningssystem framkom det att det sker 

egenkontroller regelbundet och används som systematiska uppföljningar av planering, 

genomförande, resultat och förbättringsåtgärder. Syftet med egenkontrollerna är att finna 

kvalitetsbrister, då kunskap om de olika verksamheterna och finna förbättrings- och 

utvecklingsområden. Det beskrivs även att man studerar olika mått inom verksamheten. 

Dessa är exempelvis antalet uppdaterade genomförandeplaner. 

 

Två gånger per år genomförs något som kallas självskattning som omfattar frågor som sedan 

ligger till grund för en sammanställning, analys samt upprätta handlingsplaner. 

Handlingsplanerna syftar till de åtgärder som ska genomföras för att förbättra verksamheten 

och ska redogöras för samtliga medarbetare på en arbetsplatsträff. Denna granskning 

genomförs av det lokala kvalitetsteamet. En gång i kvartalet undersöks det hur rutiner, 

arbetsmetoder och koncept genomförs i praktiken på enheten. Detta är en mätning som 

genomförs för att säkerhetsställa att processerna följs i vård- och omsorgsarbetet samt att 

förbättra processerna. 

 

En gång i månaden har verksamhetschefen ansvar att genomföra en egenkontroll. Här kollas 

några olika parametrar, kriterier, som bland annat berör aktiviteter, mat och måltider, 

larmloggar, registreringar i kvalitetsregister, hygien och dokumentation. Utifrån dessa 

kontroller ska eventuella förbättringsområden och hur förbättringsåtgärder ska registreras i 

kvalitetsledningssystemet och möjligtvis användas som mål i kommande verksamhetsplan. 

4.2. Definition av kvalité 

Kommunala aktören: 

När de respondenter som arbetar för den kommunala aktören definierade kvalité, utifrån 

deras personliga syn, framkom det att samtliga ansåg att kvalité handlar om att ge de boende 

bästa möjliga omvårdnad. Några av respondenterna betonade även betydelsen av att 

tillgodose de äldres behov och önskemål. En av undersköterskorna ansåg att kvalité även 

handlar om att ständigt förbättra verksamheten, från de som arbetar på plats, upp till 

ledningen. 

 

När det kommer till företagets syn på kvalité menade samtliga respondenter att den motsvarar 

deras personliga syn. Däremot uttryckte sig en av undersköterskorna följande: 
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”Sen är det ju alltid det här med pengar som styr, och man kan kanske 

önska i vissa lägen att fanns det mera pengar så kan man vara mer 

personal och då kan ju kvalitén kanske bli på ett annat vis!” 

Privata aktören: 

När samtliga respondenter definierade kvalité lyftes det fram att de har en gemensam syn på 

att kvalité i arbetet handlar om att ge bästa möjliga vård till de äldre. Alla respondenter ansåg 

även att deras personliga definition överensstämmer med det definition som företaget arbetar 

efter. Verksamhetschefen betonade att kvalité ur ett ledarskapsperspektiv även handlar om att 

skapa förutsättningar för medarbetarna att ge en god och säker vård samt att det berör kvalité 

i medarbetarnas arbetsmiljö. Undersköterskan, som deltog i gruppintervjun, lyfte fram att 

kvalité för henne är att företaget har förtroende för de som arbetar, att de får ta mycket ansvar 

själva så att de kan användas i arbetet mot de boende. Verksamhetschefen Pia uttryckte sig 

såhär: 

”Ja, jag tror ju att.. och det brukar jag säga också när jag är ute och träffar… 

arbetsplatser som inte tillhör X heller.. Men som kanske kommer att göra det 

eller om man väljer att börja jobba hos oss. Om man inte tycker om att jobba 

med kvalité och vara med och påverka och hela tiden förbättra för dem äldre, då 

ska man inte jobba i X. Alltså om man vill gå till jobbet och göra.. aa, ja men 

gå dit för att lyfta lön och kanske göra viktiga arbetsuppgifter genom att 

checka av från en checklista då ska man inte jobba i X.” 

  

Inom företaget finns det även en specifik vision som är fungerar som ett gemensamt 

mål. Detta mäts på olika sätt, trots dess problematik att mäta inom vården. 

  

Enhetschefen ansåg att definitionen var densamma men att hur man uppnår kvaliteten inte 

helt överensstämmer. Samtidigt lyfter hon att det finns god möjligheter att vara med 

och påverka hur man arbetar, vilket gör att de är på rätt väg. 
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4.3. Dokumentation 

Kommunala aktören: 

Det kvalitetsledningssystem som användes på de kommunalägda boendena heter Pulsen. 

I detta datasystem dokumenteras bland annat genomförandeplanerna. Enhetschefen 

förklarade att journalsystemet användes av all omvårdspersonal som arbetar utifrån 

socialtjänstlagen. En av undersköterskorna menade att all viktig information om de boende 

samlades i systemet. Systemet fungerar även som en kommunikationsmetod för personalen 

att kunna vara i kontakt med varandra. Medarbetarna kan använda systemet för att se bland 

annat de äldres individuella behov och problem. 

 

Enhetschefen lyfte även fram kvalitetsledningssystemet Procapita, som användes av den 

personal som även arbetar utifrån hälsosjukvårdslagen. Detta innefattar bland annat 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Däremot måste all dokumentering som 

skedde i Procapita även dokumenteras i Pulsen. När detta beskrevs formulerade enhetschefen 

sig så här; ”Tyvärr är det så krångligt”. 

 

De tre undersköterskorna lyfte även fram kalenderboken, checklistor och rapporter vid 

avvikelser som en del av den vardagliga dokumentationen. Kalenderboken användes för att 

underlätta för personalen. Där dokumenteras vilka aktiviteter den boende ska göra under 

dagen. I kalenderboken finns även information om respektive boende i kalenderboken, vilket 

gör att informationen som annars bara finns i genomförandeplanen mer lättillgänglig. 

 

Checklistorna kan bestå av exempelvis beställningar av varor, mat, blöjor eller så kan de 

handla om städning och träning. En av undersköterskorna förklarade dessa checklistor som 

ett verktyg som bidrar till förbättrad kvalité. Den sista dokumentationen som framkom under 

intervjuerna var avvikelserapporterna. Avvikelserna handlar bland annat om någon av de 

äldre har ramlat eller om medicinering uteblir. Vid sådana händelser fylls en elektronisk 

rapport i som sedan skickas in till verksamhetens intranät. Detta ska även dokumenteras i 

kvalitetsledningssystemet Pulsen när det inträffar. 

  

Några av respondenterna lyfte fram att de kände av det ökade kravet på dokumentation i det 

dagliga arbetet. Däremot framkom det att de tre undersköterskorna hade olika uppfattning om 

vad dokumentationen gav för konsekvenser. En av undersköterskorna lyfte fram att den 
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ökade dokumentationen är en del av arbetet. Undersköterskan Susanne menade att det som 

var svårt med den ökade dokumentationen var det nya datasystemet. Hon menade samtidigt 

att det alltid går att be någon om hjälp, men att det tar tid. 

  

Samtliga undersköterskor som arbetar för den kommunala aktören lyfte fram att 

dokumentationen tar tid att utföra och att ibland kan det vara svårt att finna den tiden. 

Däremot ansåg alla tre att dokumentationen är viktig för kvalitén. En av undersköterskorna 

menade att dokumentationen tar ca 10-15 minuter, så ibland använde hon fikapausen för att 

hitta tiden till att dokumentera. 

  

Enhetschefen förklarade det som att de får övergripande rutiner från kommunen som sedan 

anpassas till enheten och blir lokala instruktioner. Kvalitetsgruppen som finns på enheten 

arbetar mycket med dessa frågor. 

  

Inom kommunala boenden genomförs de mesta kontrollerna av kvalité internt. Men det 

finns även externa kontroller, en av dessa genomförs av den hälsosjukvårdsansvarige som 

granskar dokumentationen och medicinförbrukningen. Andra externa kontroller är 

exempelvis miljö och hälsa, som bland annat kontrollerar hygienen i köket. Det var svårt för 

undersköterskorna att veta hur ofta dessa kontroller sker, i och med de varierande 

arbetstiderna. 

  

Det framkom att de interna kontrollerna som genomförs bland annat är egenkontroller. Denna 

utgörs av en granskning, utifrån 19 punkter, av fem slumpmässigt utvalda 

genomförandeplaner. Detta är en sorts utvärdering av dem själva som kommunen har nyligen 

beslutat om att inspektionen ska ske månadsvis. I egenkontrollen kontrolleras även att 

personalen utför rätt arbete och hur de utför sitt arbete, då granskas bland annat om det är 

mycket avvikelser och vad som är anledningarna till avvikelserna. Några andra parametrar 

som granskas är de klagomål som lämnats in, antalet dödsfall under året och den 

dokumentation som förts.  

 

Enhetschefen berättar att det två gånger per år genomförs större egenkontroller. Dessa 

kontroller gör enhetschefen ensam eller med en sjuksköterska, och återkopplar sedan till 

personalen. Enhetschefen menade att han gör detta själv för att inte ge personalen ytterligare 

en arbetsuppgift. Enhetschefen granskar all statistik och data som tas fram genom 



 38  

kontrollerna och som finns på intranätet. Vid behov har enhetschefen möjlighet att vända sig 

till en utvecklingsledare. 

  

Kvalitetsgruppen genomför några av kontrollerna. Utöver detta träffas medlemmarna i 

kvalitetsgruppen och enhetschefen en gång i månaden och diskuterar kvalité och 

förbättringsmöjligheter. 

 

Privat aktör: 

I det privata företaget används kvalitetsledningssystemet Total Quality Management. 

Systemet har ett ISO-certifikat, som är för miljö och kvalitet. Under gruppintervjun 

förklarade verksamhetschefen att certifikatet ses som en kvalitetsstämpel, att en extern 

revisor kommer och granskar kvalitetsledningssystemet. Verksamhetschefen lyfte även att 

man inom företaget gör interna kontroller. Några medarbetare har fått en utbildning inom ISO 

och efter utbildningen får de åka runt och granska andra verksamheter inom företaget. Detta 

görs även av de som är kvalitetsutvecklare i företaget. Kvalitetsledningssystemet fungerar 

bra, däremot framkom det att det ännu inte är helt felfritt på alla verksamheter. Enhetschefen 

och den undersköterska som intervjuades över telefon lyfte att det finns några saker man 

skulle vilja ändra, exempelvis förenkla söksystemet. De lyfte samtidigt fram att 

användningen av just kvalitetsledningssystem tillför mycket i arbetet. 

  

När det kommer till dokumentationen sker det både intern och lagstyrd dokumentation. De 

har ett avvikelsesystem, datajournalsystem, kvalitetsledningssystemet och Svenska 

palliativregistret. I datajournalsystemet dokumenteras det som berör hälso- och 

sjukvårdslagen av sjuksköterskorna och det som berör Socialtjänstlagen dokumenteras av 

undersköterskorna. I systemet är det ett konstant flöde så att ingenting faller mellan stolarna. 

Enhetschefen lyfte en problematik hon står inför i dagsläget, angående dokumentationen. 

Enhetschefen beskrev det såhär: 

  

”Det måste, det är ett lagkrav och det kommer vi aldrig ifrån och det ska 

dokumenteras. Jag jobbar väldigt hårt med det just nu. Det.. För två år sedan var det 

kommunalt.. En kommunalutförare här, X drev det här, och har alltid drivit det sedan 

94:a. Dem skrev alla journaler på papper, dem hade inte ens gått in i datavärlden. Så 

när vi tog över här så gick vi in i datajournal och bara det var ju väldigt stort för 

personalen så att..Det är en jätte stor förändring, har man då inte förstått tidigare, 



 39  

varför man ska dokumentera, vad är syftet med det och vad ska jag dokumentera. Då 

är det svårt. Då är det jättesvårt att få dem att sätta sig och skriva” 

  

Utöver detta framkom det även att det dokumenteras i ett kvalitetsregister som 

sjuksköterskorna registrerar i och att dokumentering sker i det Svenska palliativregistret. Där 

handlar det om frågor som har det varit smärtlindrande, har dem fått stående ordination på 

smärtlindring under de sista dygnen, har alla närstående fått ett efterlevandesamtal, 

stödsamtal och erbjudande om det. Här definieras nya mål i procenttal och handlingsplaner 

som ska hjälpa medarbetarna att nå målet. Detta är ett område som kvalitetsgruppen trygg 

och säker vård arbetar med. Det finns även mappar som nyanställda får med företagets 

värderingar. 

  

Det sker olika kontroller för att säkerhetsställa kvalitén. När det kommer till externa 

kontroller då kommunen granskar verksamheten och ser till att den privata aktören uppfyller 

sitt avtal råder det en delad upplevelse. I den enheten som enhetschefen arbetar på tog den 

privata aktören över driften för två år sedan. Enhetschefen upplevde inte att det har varit 

mycket kontroller från kommunen sedan dess. Hon har endast haft ett uppföljningsmöte med 

dem tillsammans med verksamhetschefen. I gruppintervjun framkom det däremot, av 

samtliga respondenter att det fanns en känsla av att kommunens kontroller skiljer sig mellan 

de privata och kommunala aktörerna. 

  

Det sker även kontroller via enkäter som berör både Hälso- och sjukvårdslagen och 

socialtjänstlagen. Detta sker två gånger om året då tittar man bland annat på rutiner, att de 

jobbar som de har lovat. Några andra kontroller som genomförs är att medicinskt ansvarig 

sjuksköterska kommer och tittar på den medicinska hanteringen. När kontrollerna genomförs 

granskas även dokumentationen som sker i det vardagliga arbetet. Det genomförs fler externa 

kontroller såsom miljö och hälsa, då man kollar på renligheten. 

  

Det framkom dock att enhetschefen uppfattade de interna kontrollerna som mer omfattande 

och hårdare än de externa kontrollerna. I gruppintervjun beskrevs de interna kontrollerna som 

stenhårda. Undersköterskan som deltog i  telefonintervjun förtydligade att hon inte upplevde 

någon press från kontrollerna. 
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4.4. Delaktighet 

Kommunala aktören: 

Alla respondenter framförde att kommunikationen i verksamheten fungerar bra. Information i 

organisation gick ut via olika medel. E-mail är ett vanligt sätt för chefen att sprida 

information till personalen. Enhetschefen ger även återkoppling och information om nya krav 

från kommunen till personalen under deras så kallade APT, arbetsplatsträffar. Utöver detta 

ges även information och återkoppling till enhetens kvalitetsgrupp, som sprider 

informationen vidare till respektive avdelning. Det framkom även i intervjuerna att det finns 

en välfungerande kommunikation mellan medarbetarna, de ger varandra tips och information. 

En av respondenterna lyfte även fram att kvalitetsgruppen fungerar som ett bollplank när de 

diskuterade om hur kvalitet inom verksamheten ska förbättras. En av undersköterskorna lyfte 

även fram att det var möjligt att hitta all viktig information på kommunens intranät. Det finns 

alltså möjlighet att ta del av informationen även om man inte varit med på APT. 

  

Samtliga undersköterskor ansåg att det är lätt att kommunicera med enhetschefen och lyfta 

fram olika förbättringsförslag och önskemål. En av respondenterna förklarade att eftersom 

chefen var lättillgänglig kunde man utan några konstigheter gå till hans kontor och diskutera 

ens tankar och idéer. Två av undersköterskorna lyfte fram att detta bidrog detta till en ökad 

känsla av delaktighet i verksamheten, vilket resulterade i en ökad motivation bland 

medarbetarna. 

 

Alla undersköterskor som har intervjuats är med i kvalitetsgruppen. En av undersköterskorna 

menade dock att det inte alltid är enkelt att kunna påverka vad som ska behandlas under 

kvalitetgruppens möten. Undersköterskan menade även att det ibland kan vara förekomma ett 

visst motstånd när förändringarna ska införas i arbetet. Detta beror på att vissa ibland behöver 

känna efter lite innan de accepterar de nya. Detta leder dock sällan till något negativt 

förklarade respondenten. Utan ifall något inte är klart eller stämmer överens med den faktiska 

dagliga sysselsättningen kan personen gå till enhetschefen och diskutera detta. 

Undersköterskan förklarade att: ”Chefen är ju aldrig omöjlig på det viset alltså.. Så länge att 

han kan också se att det för till någonting gott så är det..inga problem då” 

  

Enhetschefen förklarade sin inverkan i verksamheten i förhållande med kommunensriktlinjer 

genom att säga: 
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”Vissa saker måste vi ha utifrån dem lagar som finns. Men andra saker 

finns det absolut ett spelutrymme kring så att säga. Så det är väl lite både 

och. Vissa saker är som det är, andra saker så kan man.. finns det mera 

flexibilitet kring. Och där.. tycker.. Känner jag som enhetschef att jag har 

ganska så fria händer för att.. ja, jobba självständigt liksom och göra… En 

individuell bedömning utav det som är enheten bedömer då och kan bli 

ännu bättre kring eller behöver förbättra sig i” 

Det påpekades även vid större förfrågningar kan enhetschefen få hjälp och stöd från en 

utvecklingsledare som är kopplad till verksamheten. De diskuterar önskemålet och 

förbättringsmöjligheter. När ett beslut har fattats skickas det ut till personalen i 

organisationen. 

  

Privata aktören: 

Samtliga respondenter menar att delaktighet är en viktig del av kvalitetsarbetet och att de har 

möjlighet att vara med att påverka. Enhetschefen menade att delaktighet bland personalen är 

en del av hennes kvalitetsarbete. 

 

Inom den privata aktören arbetar dem efter PDSA- modellen, Plan-Do-Study-Act. I 

personalrummen kan man följa förändringsprocessen. På tavlan hänger det fyra olika 

kategorier. ”Identifiera”, ”Föreslå”, ”Pröva” och ”Genomföra”. Alla som arbetar på 

äldreboendet har möjlighet att lyfta problem och ge förbättringsförslag på denna tavla. 

Beroende på vad det är för förslag eller problem så är det olika kvalitetsgrupper som hanterar 

dem. Samtliga som arbetar på äldreboendet är med i en kvalitetsgrupp. Det finns fem 

kvalitetsgrupper; miljö, mat, aktiviteter, trygg och säker vård, och kontaktmannaskapet. 

Enhetschefen som intervjuades lyfte fram att om medarbetarna kommer med problem till 

enhetschefen dirigerar hon dem vidare till att skriva ett förbättringsförslag. Så att personalen 

är delaktiga i verksamheten och kvalitetsarbetet. 

  

Enhetschefen lyfte även fram att hon är ansvarig över att informationen finns, men det är 

medarbetarnas ansvar att eftersöka den. Det måste finnas ett intresse att finna den. Nästintill 

all information finns tillgänglig i personalrummet, annars kan man ringa chefen. 

Enhetschefen Helene menar även att det är viktigt att de som arbetar på golvet är med och tar 

beslutet, dem kan enheten bäst. Hon uttryckte sig såhär: 
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 ”Kommunikation och informationen, det är A och O om man ska få en verksamhet att 

fungera och ha en bra kvalité, annars fallerar den. Och delaktighet är också en viktig 

grej för att ska du driva och ha en bra verksamhet med god kvalité så MÅSTE du få 

personalen att vara delaktig, för då är dem mer.. Är du delaktig i saker och ting så 

blir du ju mer benägen att arbete efter det som vi har kommit överens om. För då har 

du varit med i beslutet” 

  

I gruppintervjun tydliggjordes det att det finns en enkel kommunikation mellan medarbetarna 

och uppåt. Undersköterskan lyfter fram att de har möjlighet att vara med och utveckla. Hon 

menar att det inte är några problem att framföra förbättringsförslag, vilket ger en stor effekt 

på hur delaktig man känner sig. Verksamhetschefen menade att det är ju dem som jobbar med 

de äldre som vet bäst. Hon lyfter även att det är en ständig process och något som man 

arbetar med varje dag. Undersköterskan höll med och menade att det är viktigt att alla får 

vara med att påverka. Alla röster måste bli hörda. Verksamhetschefen menade att de 

får fria tyglar med budgeten. ”[...]Det är också det här med kvalité, vi är ett vinstdrivande 

företag ja, men kvalité tullar man inte på det gör man inte” 

  

Undersköterskan som deltog i gruppintervjun förmedlade att det finns ett bra samarbete 

mellan medarbetarna och ledningen när det kommer till kvalité. Det finns en känsla av tillit 

från ledningen. Hon menade även att alla vet vilket håll de jobbar mot och att ledningen låter 

medarbetarna prova sig fram . 

  

Enhetschefen var tydlig med att det inte finns några problem gällande kommunikationen till 

ledningen. Hon har alltid tillgång till sin kvalitetsutvecklare, som även är Medicinskt-

Ansvarig-Sjuksköterska (MAS). Enhetschefen menade att de ofta pratar flera gånger i 

veckan, MAS hjälper till och bollar idéer, kommer gärna ut till verksamheten. Det finns inte 

heller några problem att prata med regionchefen, hon är alltid tillgänglig och skulle 

enhetschefen vilja prata med VD:n så gör hon det. 

  

Alla jobbar mot visionen och har ett gemensamt mål. Verksamhetschefen menade att känna 

sig delaktig, att man är med och påverkar kan leda till att man känner en annan sorts 

yrkesstolthet. 
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4.5. Kvalitetsindikatorer 

Kommunala aktören: 

Utöver de egenkontroller som verksamheten utför för att mäta kvalitén så finns det andra få 

indikatorer som de följer efter. En annan kvalitetsindikator är enkäten om brukarnöjdhet som 

genomförs av Socialstyrelsen. Resultatet de får från undersökningen använder de sedan som 

riktlinjer för vad som kan förbättras. 

  

En av undersköterskorna berättade även att det finns en brevlåda på boendet där anhöriga och 

boende kan lämna förslag och klagomål. Det är enhetschefen som går igenom de förslag och 

klagomål som har lämnats. Dessa används sedan som en sorts kvalitetsindikator.   

 

Enhetschefen Marlon beskrev att kommunen genomför en egen enkät som sedan används 

som en kvalitéindikator. Den enkäten är riktade mot de boende. Resultatet från denna 

undersökning använder enhetschefen för att öka kundnöjdheten, likt deras användning av 

socialstyrelsens brukarnöjdhet. En av undersköterskorna beskrev även denna enkät och 

berättade att den genomförs en gång om året, precis som den från socialstyrelsen. 

 

Något annat de gör för att förbättra kvalitén är att kvalitetsgruppen håller diskussion med 

verksamhetens matleverantörer. Var tredje eller sjätte månad sitter de med leverantören och 

köksansvariga och samtalar om förbättringsmöjligheter utifrån anmärkningar och kritik från 

brukarna.  

 

Privata aktören: 

I intervjuerna framkom det att Socialstyrelsens enkät om brukarnöjdhet används som en 

kvalitetsindikator inom företaget. Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter 

var medvetna om hur den används och vikten av den. Enhetschefen lyfte dock fram att 

enkäten inte är optimal men att det är den enda kvalitetsindikatorn som finns som handlar om 

de äldres nöjdhet. 

Enkäten används till att ta fram verksamhetsplanen. De tittar då på vad som har sjunkit samt 

vad som kan göras för att höja andra parametrar. Verksamhetschefen lyfte att man jobbar 

med de mål som tagits fram utefter enkätens resultat. Dessa beaktas i verksamhetsplanen och 

man arbetar ständigt efter dessa mål. Verksamhetschefen uttryckte sig så här: 
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”[…] Det den här enkäten bygger på är ju det som riksdag och regering har bestämt 

att vi inom Sverige ska jobba med när vi driver äldrevård, så det är ju viktigt 

att alla medarbetare på en arbetsplats förstår den kopplingen, den röda tråden. 

För det är inte en chef som sitter där och bestämmer att, ja men nu, ska vi 

börja registrera det här och mäta det där.. Vi har ju fått ett uppdrag och det 

är ju mer än just vara hel och ren och mat på bordet. Och det är ju viktigt att 

om man inte vet det som medarbetare, hur ska man då kunna vara med och utveckla 

det, om man inte förstår att det är det uppdraget dem har gett oss i Sverige 

idag?” 

Det framkom att det sker en dialog kring resultatet på enkäten med de boende. Detta görs 

även med de som är anhöriga till de äldre. Forskaren frågade om enhetschefen skulle vilja ha 

mer undersökningar från brukarna också. Enhetschefen uttryckte då att hon anser att ansvaret 

att hämta den informationen ligger på henne. Men hon känner att hon brister där. Det är svårt 

att få ihop tiden med 42 boende och 45 anställda. Enhetschefen förklarade även att när 

brukarna är missnöjda så brukar detta komma fram väldigt fort. Antingen via dem eller deras 

anhöriga. Utöver berättade enhetschefen om en medarbetarundersökning som sker på enheten 

som också används som en kvalitetsindikator. Denna kan dock påverkas av kommunens 

beslut. Ex. Kommunen valde att bygga om, vilket förändrade arbetsplatsen. Enhetschefen 

skulle vilja ha fler undersökningar, för att fler ha fler kvalitetsindikatorer att arbeta med. Men 

hon är lyfter att de anställda inte skulle uppskatta det. 

  

Några andra kvalitetsindikatorer som lyftes fram under intervjuerna var: Kvalitetsregistren 

med vård vid livetsslut och Senior alärt som används för att förebygga exempelvis fall. 

Sjuksköterskan registrerar då bland annat riskbedömningar i ett system som redovisas i 

staplar, såsom hur många åtgärder man satt in. Detta följs upp sedan. Det finns vissa mått 

som man utgår ifrån och dessa är bland annat antal avvikelser, hur många som har ramlat 

under det första kvartalet, antal trycksår och hur många som har gått ner i vikt. De får sedan 

skicka in vad de gjort för att minska antalet fall. Utöver detta registreras även vad ser de för 

utvecklingspotential, vad behöver de jobba med och vad har varit framgångsrikt. Det finns 

olika kontroller för att mäta och följa upp av en kvalitetsavdelning. 
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4.6. Förbättringsmöjligheter 

Kommunala aktören: 

Angående förbättringsmöjligheter fanns det en delad uppfattning. Två av undersköterskorna 

svarade att de är nöjda med verksamhetens kvalitetsarbete. Den tredje undersköterskan och 

enhetschefen framhävde däremot förbättringsmöjligheter.  

 

Den undersköterska och enhetschefen som lyfte fram vad de ville förändra syftade båda till 

ökade resurser. Undersköterskan menade att med mer personal skulle man kunna spendera 

mer tid med varje boende och därmed öka kvalitén. Enhetschefen lyfte fram att han önskade 

att det fanns mer resurser, både i form av personal och ekonomi. Han menade att detta skulle 

medföra att mer tid kan spenderas på kvalitetsarbetet.  

 

Privata aktören:  

Enhetschefen Helene förklarade att hon skulle vilja förändra kvalitetsgrupperna. Vissa av 

grupperna behandlar samma frågor och vissa frågor passar inte hos någon grupp och faller 

därför mellan stolarna. Hon betonade även att hon inte vet hur detta skulle göras, men att det 

är något hon jobbar på. 

 

Undersköterskan som deltog i telefonintervjun lyfte fram att hon skulle vilja att spridningen 

av information skulle förbättras. Hon menade att det är viktigt att tydligare förmedla varför 

dokumentationen är viktig och lyfter även att hon skulle föredra om det genomförs mer 

dokumentation. 

 

I gruppintervjun hade varken undersköterskan eller samordnaren några specifika önskemål på 

förändringar. Däremot lyfte verksamhetschefen Pia det faktum att hon önskar att de kunde få 

mer schemalagd tid till att arbeta med kvalité. Det sker ibland att medarbetarna kommer in 

extra för att vara med och skapa förändringar inom den kvalitetsgrupp de tillhör. Men 

verksamhetschefen vill att detta ska ske på schemalagd tid istället. Verksamhetschefen Pia 

uttryckte sig såhär: 

 

”Vi vill ju ständigt förbättra oss, vi vill ju vara bäst, vi vill ju ge.. Vi vill ju vara det 

bästa äldreboendet liksom! Dit folk vill komma och bo. Där man själv känner att ja, 

om jag någon gång skulle behöva flytta skulle behöva flytta till ett äldreboende, ja då 
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vill jag ju bo här. Och så vill vi ju att de äldre ska känna och även deras närstående 

också. Men det är ja.. Det är det här med tid.” 

 

Däremot lyfte undersköterskan svårigheterna med att få till en bra schemalagd tid till detta då 

alla i de olika kvalitetsgrupperna jobbar olika tider. 

5. Analys 

I följande avsnitt redogörs en analys av den empiri som samlats in genom intervjuerna. 

Analysen presenteras i samma teman som förekom i föregående avsnitt. Den teoretiska 

referensram som presenterats i teoriavsnittet kommer att användas som grund till analysen.  

 

Empirin resulterade i både likheter och skillnader mellan den privata och den kommunala 

aktören. Detta kan bero på flera olika faktorer. New public management innebär bland annat 

utkontraktering som avgör vilken aktör som kommer få uppdraget. Vilket medför vissa krav 

som måste uppfyllas av de olika aktörerna (Agevall 2005, s. 23-24). Den empiri som har 

samlats in och delats upp i de fem olika teman går att koppla ihop med de olika delarna i total 

quality management. Dessa är ledarengagemang, kundorientering, användandet av data och 

variationskontroll, kontinuerlig förändring och allas medverkan (Røvik 2000, s. 54-55). Den 

sekundära datan kommer i detta avsnitt att analyseras med den empiri som samlats in genom 

intervjuer. 

5.1. Definition av kvalité 

I empirin framkom det att definitionen av kvalité grundades på samma sätt hos samtliga 

respondenter. Alla respondenterna ansåg att kvalité på ett äldreboende har sin utgångspunkt i 

att ge bästa möjliga vård till varje brukare. Detta överensstämde med den definition av kvalité 

både Antonsson et al. (2010, s. 379) och Tengblad et al. (2016, s. 179) beskrev i sin 

forskning. Att samtliga respondenter, oavsett vilken aktör de arbetade för, definierade kvalité 

på liknande sätt kan förklaras genom den gemensamma professionen. De som jobbar på 

äldreboenden har en viss profession, vilket kan påverka hur de definierar och arbetar med 

kvalité och genom detta skapas en normativ isomorfism (Dimaggio & Powell 1983, s. 152). 

Detta tydliggjordes i och med att samtliga respondenter hävdade att företagets definition 

överensstämmer med de personliga definitionerna. Då kvalité är en institutionaliserad norm 
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har definitionen en påverkan på organisationernas legitimitet (Meyer & Rowan 1977, s. 340).  

 

Definitionen av kvalité, som framkom i empirin kan även kopplas med kundorientering. 

Kundorientering är en del total quality management (Røvik 2000, s. 54). I definitionen 

framkom det att kunden, de boende, var i fokus. Då det framkom i den sekundäradatan att de 

båda aktörerna använder sig av socialstyrelsens nationella undersökning om brukarnöjdhet 

kan tolkas som ett sätt att mäta den definition de har gemensamt, bästa möjliga vård för varje 

individ. Detta stärker tillämpningen av det Røvik (2000, s. 54) kallar för kundorientering.  

 

Kundorientering tydliggjordes även genom verksamhetschefen Pias, privat aktör, definition 

ur ett ledarskapsperspektiv, där hon beskrev vikten av att ge medarbetarna förutsättningar att 

ge god och trygg vård samt att medarbetarna ska trivas. Detta kan ses som att definitionen av 

kvalité anpassades utefter vilken kund, boende eller medarbetare, som skulle tillfredsställas 

(Røvik 2000, s. 54). Det går även utläsa detta till viss del från det som enhetschefen Marlon, 

kommunal aktör, framförde, att han genomför vissa av kontrollerna för att undvika att belasta 

medarbetarna.  

 

Den empiri som samlats in i form av sekundärdata beskriver olika kriterier som är ett sätt att 

definiera kvalité utifrån mätbara parametrar. Som tidigare nämnt använder sig båda aktörerna 

av resultatet från socialstyrelsens nationella undersökning om brukarnöjdhet. Många av de 

kriterier som mäts i den undersökningen återfinns i de båda aktörernas egna kriterier och 

kontroller. Detta kan förklaras genom tvingande isomorfism. Delvis speglar kriterierna 

varandra på grund av den lagstiftning som råder och delvis från de förväntningar som finns 

från samhället (DiMaggio & Powell 1983, s. 150).  

5.2. Dokumentation  

Den insamlade empirin, både den primära och den sekundära, visade på både likheter och 

skillnader angående dokumentationen på äldreboendena. Detta kan förklaras genom att 

mycket dokumentation är lagstyrd . I Sverige finns det många olika krav, regler och lagar 

angående dokumentation i samband med vård och omsorg (Socialstyrelsen 2013, s. 33). 

Denna typ av dokumentation går att koppla till den tvingande isomorfismen. Genom lagar 

tvingas organisationerna, oavsett om de är kommunala eller privata aktörer, att isomorfa och 

därför efterlikna varandra (Alvehus & Jensen 2015, s. 217).  
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Ett exempel på detta är den lag som syftar till att alla äldreboenden i Sverige idag måste ha ett 

kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Genom resultatet som samlats in i den sekundära 

datan har även delar av den privata aktörens kvalitetsledningssystem. Det framkommer där 

tydliga riktlinjer av vad som förväntas, vilka kriterier som ska kontrolleras och dokumenteras. 

I empirin som samlats in genom intervjuer framkom det att alla respondenter förstod och 

uppskattade funktionen av ett kvalitetsledningssystem. Däremot framkom det att det fanns 

respondenter från både den kommunala och den privata aktören som inte var helt nöjda med 

hur deras kvalitetsledningssystem fungerade. 

 

Ett annat exempel, som diskuterades mycket under intervjuerna, är genomförandeplanen som 

tas fram för respektive brukare. Där dokumenteras den information som behövs för att kunna 

ge en individanpassad omsorg (Socialstyrelsen 2013, s. 33). Det framkom även att det 

används andra medel för att underlätta för personalen att ta del av den information som 

behövs. Det resultat som samlats in från kommunen i form av sekundärdata utgör en av de 

kontroller som sker på genomförandeplanerna. I denna kontroll granskas det att kriterierna 

för individanpassade omsorgen är uppfyllda samt att brukaren själv har varit delaktig när 

genomförandeplanen tagits fram. 

 

Utöver den lagstyrda dokumentationen sker det även intern dokumentation. I många 

avseenden liknade den dokumentation, som forskarna fick ta del av, varandra. Detta kan 

kopplas till normativ isomorfism som uppkommer genom olika nätverk där professioner 

sprider modeller (DiMaggio & Powell 1983, s. 152). Samtidigt kan det ses som något som 

förväntas av samhället, en institutionaliserad norm som påverkar organisationernas legitimitet 

(Meyer & Rowan 1977, s. 340). 

 

Uppdraget att driva ett äldreboende kontrakteras ut av den offentliga sektorn, genom det som 

Almqvist (2006, s. 13) kallar kontraktsstyrning. Detta medför i sin tur att det är viktigt att 

aktörerna anses vara legitima. Kontakteringen grundas även i att ge bästa kvalité till lägsta 

pris (Stolt & Winblad 2009, s. 904), vilket tvingar fram en isomorfism att redogöra hur detta 

genomförs (DiMaggio & Powell 1983, s. 150).  

 

En av de större skillnaderna som framkom i undersökningen berörde hur kontrollerna 

genomförs. New public management har inneburit vissa kontroller (Agevall 2005, s. 23). 



 49  

Dessa genomförs internt inom den kommunala aktören medan de genomförs av en 

utomstående inom den privata aktören. Detta kan till viss del förklara den uppfattningen som 

fanns hos några av de respondenterna som arbetade för den privata aktören, att kommunen är 

på dem mer för att de är från en privat aktör. 

 

Det framkom i empiri att det även utförs interna kontroller hos den privata aktören, som fler 

respondenter menade var stenhård. Att utföra dessa kontroller är ett sätt för företaget att 

kontrollera är säkerhetsställa att kvalitén upprätthålls. Detta kan förklaras som ett medel för 

att uppnå legitimitet (Meyer & Rowan 1977, s. 341).  

 

Många av de kontroller som framkom i resultatet från den sekundära datan är lagstyrda, 

såsom att ta emot och hantera klagomål och synpunkter, kontroller av det som berör hälso- 

och sjukvård och egenkontroller (SOSFS 2011:9). Dessa lagstyrda kontroller visar tydligt på 

en tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell 1983, s. 152). Detta medför att aktörerna 

tvingas att jobba med det som definieras som kvalité från lagarna. 

5.3. Delaktighet  

När det kommer till, det som inom total quality management benämns som allas medverkan 

(Røvik 2000, s. 55) syns det tydligt hos de båda aktörerna att det finns ett visst fokus på detta. 

En av de skillnader som framkom i empirin som samlats in genom intervjuer fanns i 

kvalitetsgrupperna. Inom den kommunala verksamheten framkom det att det fanns en 

kvalitetsgrupp där en från varje avdelning var med. I denna kvalitetsgrupp var det tänkt att 

det totalt skulle vara fyra medlemmar som tillsammans med enhetschefen har ett möte 

ungefär en gång i månaden. Inom den privata aktören var alla medarbetarna på enheterna 

med i en av aktörens fem kvalitetsgrupper. I varje kvalitetsgrupp är en person ansvarig. De 

fem ansvariga utgör ett kvalitetsteam som sedan har ett möte med verksamhetschefen och 

diskuterar kvalitetsfrågor. Detta tolkar forskarna som att man inom den privata aktören 

arbetar med kvalitetsgrupperna på ett sätt som får alla att vara delaktiga. Det är dock möjligt 

att de arbetar med delaktigheten på annat sätt inom den kommunala verksamheten. 

En likhet mellan kvalitetsgrupperna framkom i resultatet från den sekundära datan, 

kvalitetsgrupperna hos båda aktörerna, ansvarar över att utföra vissa kontroller. 
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Allas medverkan var även något som tydligt betonades i både verksamhetschefen Pias och i 

enhetschefen Helenes svar. De pratade om att delaktighet främjar yrkesstolthet och ambition 

hos medarbetarna. Delaktigheten ökar även legitimiteten med det som Antonsson et al. 

(2012) beskrev, att medarbetarna är ansiktet utåt, vilket då kan medföra att deras kunskap om 

kvalitetsarbetet ökar legitimiteten.  

 

Eftersom ledningen inte har intervjuats är det problematiskt att se empirin utifrån det Røvik 

(2000, s.54) kallar ledarengagemanget i total quality management. En koppling som kan 

göras är däremot att respondenterna verksamhetschefen Pia, enhetschefen Helene och 

enhetschefen Marlon tydligt visade att de brinner för kvalité för äldre. Detta förmedlades 

tydligt genom vad respondenterna framförde och vad det betonade. Det framkom även att 

dessa respondenter ansåg att kommunikationen uppåt fungerade bra. Däremot var detta mer 

påtagligt hos den privata aktören, att samtliga respondenter ansåg att de kunde vända sig till 

vem de än önskade att prata med i ledningen. Detta kan dock bero på organisationernas 

uppbyggnad. 

 

När det kommer till ekonomin finns det däremot en skillnad mellan aktörerna. Hos den 

kommunala aktören uttrycktes det vid några tillfällen att pengar var avgörande medan de som 

arbetar för den privata aktören snarare beskrev hur de fick vara med och påverka vad 

pengarna gick till. När det gällde delaktighet i ekonomi och budgeten verkade det finnas 

friare tyglar inom den privata än inom den kommunala aktören. Respondenterna som arbetar 

inom den privata aktören förklarade att de har möjlighet att påverka och ge önskemål, som 

sällan får avslag. Forskarna tolkar detta som att det fanns ett djupare fokus på allas 

medverkan. Genom att låta personalen som arbetar i verksamheterna vara delaktiga i hur 

budgeten ska fördelas visas det att det finns en djup tillit till medarbetarna. Detta skulle kunna 

leda till att medarbetarna bli mer entusiastiska och mer involverade (Røvik 2000, s. 55). 

5.4. Kvalitetsindikatorer 

Både hos den kommunala och den privata aktören använder man sig av olika 

kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerna som används hämtas både från externa och 

interna undersökningar och mätningar. 

 

Resultatet från den sekundära datan visade att båda aktörerna använder sig av den nationella 
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brukarundersökningen som en kvalitetsindikator. Detta är inte en kvalitetsindikator- och 

kontroll som är lagstyrd, utan aktörerna väljer själva hur och om de använder sig av den. 

Detta kan med andra ord ses som en isomorfism som antingen är tvingande, genom 

förväntningarna i samhället, eller en normativ isomorfism då aktörerna använder sig av 

samma professionella nätverk (DiMaggio & Powell 1983, s. 151-152).  

 

En av de frågor som ställdes till samtliga respondenter handlar om de använder och är 

medvetna om hur de använder sig av socialstyrelsens undersökning om brukarnöjdhet. Det 

framkom att samtliga respondenter var medvetna om detta. Det framkom även att det 

använder sig av andra kavlitetsindikatorer. Detta går att koppla till användandet av data och 

variationskontroll inom total quality management. Det handlar om att systematiskt 

dokumentera och följa upp kundernas preferenser  (Røvik 2000, s. 54).  

 

I intervjuerna framkom det att resultatet från undersökningen om brukarnöjdhet är där de 

privata aktörerna letar förbättringsmöjligheter och enligt enhetschefen Helene vänder man sig 

även till de boende och dess anhöriga för att hitta vad som gör dem nöjda och mindre nöjda. 

Det framkom även att detta använts inom det kommunala boendet, dock inte i samma 

utsträckning. Men samtidigt framkom det att de inom den kommunala aktören även använder 

sig av en mer intern undersökning som kommunen genomför, som också behandlar brukarnas 

trivsel och nöjdhet. Däremot framkom det i den sekundära datan att den nationella enkäten 

om brukarnöjdhet är grund till en av de kontroller som utförs. Med andra ord används, i detta 

avseende, liknande kvalitetsindikatorer inom de båda aktörerna. 

 

Enkäten om brukarnöjdhet ligger även till grund för den jämförande studie som 

socialstyrelsen genomför på uppdrag av regeringen (Socialstyrelsen 2018c), vilket kan ses 

som en form av kontroll som Almqvist (2006, s. 13) beskriver i samband med new public 

management. Den kan även användas som medborgaren - kund - empowerment, vilket 

innebär att medborgarna ska få mer inflytande och möjlighet att välja (Agevall 2005, s. 24). 

 

Enhetschefen Helene, som arbetar för den privata aktören, berättade även om en 

medarbetarundersökning som genomförs på enheten. Enhetschefen Helene berättar att denna 

används som en kvalitetsindikator. Även detta kan förklaras som en kundorientering i form 

av medarbetarna och en variationskontroll enligt total quality management där man 
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systematiskt återkopplar med den så kallade kunden (Røvik 2000, s. 54). Genom detta kan 

man försöka  mäta medarbetarnas trivsel. 

5.5. Förbättringsmöjligheter 

Enlig total quality management ska det alltid eftersträvas ständiga förändringar som är 

anpassade efter den rådande omgivingen (Røvik 2000, s. 54). Detta är något som framkom i 

empirin. Inom den kommunala aktören var det två av respondenterna, enhetschefen Marlon 

och undersköterskan Susanne, som framhävde vad de ville förändra. Båda två fokuserade på 

ekonomin i form av ökade resurser. Men samtidigt menade de båda respondenterna att de tror 

att mer resurser skulle kunna leda till en förbättrad kvalité. 

 

Detta överensstämmer till viss del med verksamhetschefen Pias önskan om mer schemalagd 

tid till att arbeta med kvalité, men samtidigt förmedlades det att de som kommer in utöver 

deras ordinarie arbetstider och arbetar med kvalitetsfrågor får betald övertid. Inom den 

privata aktören lyfte även enhetschefen Helene och undersköterskan Lisa andra förändringar 

de ville se. Det framkom även att de ansåg att de inte hade några problem att framhäva sina 

förslag till ledningen.  

6.  Avslutande kapitel 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutdiskussion. Där redogörs de slutsatser som 

framkommit i studien, alternativa metodval samt förslag på framtida forskning. 

6.1. Slutdiskussion 

I föregående kapitel redogjordes och analyserades de likheter och skillnader som forskarna 

fann i empirin mellan den kommunala och den privata aktören. En av de likheter som 

redogjorts var definitionen av kvalité. Samtliga respondenters definition av kvalité grundas i 

att ge de äldre en så bra vård och omsorg som möjligt. I analysen förklarades detta med den 

nyinstitutionella teorin. Den gemensamma synen kan ha ursprung från den gemensamma 

professionen. Detta kopplades även till perspektivet på kundorientering som ursprungligen 

kommer från total quality management. Genom den sekundära datan framkom det att det 

finns många likheter i de kriterier som de båda aktörerna arbetar efter. Detta beror på både 

tvingande och normativa isomorfismer (DiMaggio & Powell 1983, s. 151-152). Det går även 

att se detta som en kvalitetsstyrning genom lagar. 
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Det framkom även att dokumentationen på de båda äldreboendena liknar varandra. I analysen 

förklarades detta genom de lagar som tvingar aktörerna att efterlikna varandra, en tvingande 

isomorfism. I analysen användes lagen om att alla aktörer som arbetar med vård och omsorg 

måste ha ett kvalitetsledningssystem som ett exempel. Användningen av ett kvalitetssystem 

är något som påverkar det dagliga arbetet. Samtliga respondenter betonade dock att de ansåg 

att systemens funktion och den dokumentation de medför är viktiga. Det framkom dock att 

respondenterna upplevde viss problematik med systemen. Detta berörde mestadels det 

elektroniska systemet. Inom den kommunala aktören diskuterade några av respondenterna 

även dokumentationen i korrelation till tid. Genom den sekundära datan kunde forskarna 

även se många likheter i de olika dokumentationer som genomförs hos de båda aktörerna. 

  

I analysen redogjordes även några av de skillnader som finns mellan aktörerna när det 

kommer till kvalitetsstyrningen. En av skillnaderna är att det sker fler externa kontroller hos 

den privata aktören än hos den kommunala aktören. Detta förklarades med hjälp av new 

public management och de lagar fört med sig. 

  

Det finns tydliga likheter i arbetet hos de olika aktörerna. En av likheterna var exempelvis att 

kvalitetsgrupperna hos de två aktörerna ansvarade över att genomföra vissa kontroller. Det 

framkom att de båda aktörerna arbetar med kvalité efter samma modeller men på olika sätt. I 

analysen förklarades användandet av samma modeller genom den gemensamma professionen 

samt att organisationer använder sig av verktyg som blivit institutionaliserade. De största 

skillnaderna ligger inte i vilka medel och verktyg de arbetar med utan hur. 

 

En av de skillnader som framkom berör hur kvalitetsgrupperna var uppbyggda. Inom den 

privata aktören var alla medarbetare på enheterna med i en kvalitetsgrupp. Inom den 

kommunala aktören var det endast en från vardera avdelning. I analysen beskrivs denna 

skillnad utifrån allas medverkan inom total quality management. Forskarna är dock 

noggranna med att poängtera att allas medverkan i samband med hur man arbetar med 

begreppet kvalité kan ske på annat sätt inom den kommunala aktören. 

 

Utöver detta var den tydligaste skillnaden berör ekonomi. Inom den privata aktören framkom 

det att respondenterna upplevde att de har en möjlighet att vara med och påverka budgeten. 

Till viss del framkom detta hos den kommunala aktören också, men inte lika tydligt. I 
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analysen förklarades detta genom att det fanns ett tydligare fokus på allas medverkan 

gällande hur budget och resurser fördelas inom den privata aktören än inom den kommunala. 

Det fanns även en tydligare koppling till önskan efter fler resurser i svaren från de 

respondenter som arbetar för den kommunala aktör än inom den privata aktören. 

  

Delar av undersökningens resultat går att jämföra med den tidigare forskning som 

presenterats. Detta beror delvis på att den tidigare forskningen har beaktas och inspirerat 

delar av den teoretiska referensramen. 

  

Antonsson et al. (2012, s. 741) kom fram till att de första linjechefer som arbetar inom privata 

verksamheter upplever ett större stöd från ledningen än de som arbetar inom kommunala 

verksamheter. I den empiri som samlats in genom intervjuer kan tolkas på samma sätt, då 

kommunikationen uppåt betonades mer av de respondenter som arbetar hos den privata 

aktören. Detta framfördes både i form av respondenternas syn på hur de kunde påverka 

budgeten samt hur enhetschefen Helene och verksamhetschefen Pia beskrev 

kommunikationen uppåt. Men då detta inte var fokus i undersökningen är detta endast 

tolkningar utifrån det resultat som samlats in. En annan koppling som kan göras till 

Antonsson et al. (2012, s. 740) forskning är att synen på de äldre som kunder har växt sedan 

privatiseringen. Kopplingen kan göras då respondenterna benämnde de äldre som kunder 

under intervjuerna. 

  

En annan koppling som kan göras är till Tengblad et al. (2016) som kom fram till att 

realtionskvalité är en viktig faktor till hur nöjda de boende är. I och med att de båda aktörerna 

använder sig av enkäten “nationella brukarnöjdhet” som behandlar frågor om bemötande 

samt att de båda aktörerna använder andra kontroller som behandlar detta kan kopplingen 

göras. Detta framkom även i intervjuerna med samtliga respondenter. Tengblad et al. (2016, 

s. 187) lyfte fram även fram fem faktorer: uppgiftsfokus i form av praktisk hjälp, 

individfokus, känsla som i engagemang, samarbete och tidsanvändning. Dessa faktorer kan 

kopplas till mycket av de som framkom i respondenternas svar.  

  

Stolt et al. (2010, s. 565) kom fram till att de privatägda boenden mer serviceinriktade än de 

kommunala äldreboendena i deras undersökning. Detta är dock inget som var tydligt i denna 

undersökning. Det är däremot möjligt att hävda att den privata aktörens kvalitetsgrupper gör 

en tydligare uppdelning av olika ansvarsområden samt att alla medarbetare är med i en av de 
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grupperna, som kan kopplas till att vara serviceinriktad. Även i denna punkt kan man se till 

hur respondenterna från den privata aktören betonade möjligheten att påverka budgeten. 

Vilket skulle kunna kopplas till det som framkom i Stolt et al. (2010, s. 741) undersökning, 

att den privata aktören har större möjlighet att erbjuda service såsom trädgårdsskötsel. Detta 

är dock bara tolkningar och kan därför inte påvisas, då denna studie inte använt sig av exakt 

samma faktorer som Stolt et al. (2010) gjorde. 

  

Avsikten med denna undersökning var att finna möjliga olikheter och likheter, som kan 

finnas i arbetet med begreppet kvalité, mellan en privat och en kommunal aktörer inom den 

svenska äldreomsorgen. Empirin samlades in genom en kvalitativ ansats, vilket möjliggjorde 

att samla in mer djupgående empiri. Genom empirin kunde en jämförelse mellan aktörerna 

genomföras som gav forskarna adekvat material till analysen och slutsatserna. 

 

Vidare kan det resoneras om studiens syfte har uppfyllts. Det är viktigt att beakta att de två 

aktörernas inte har exakt samma förutsättningar, vilket medför att det inte kan hävdas att en 

fulländad komparativ studie har utförts. Några exempel på möjliga skillnader mellan 

aktörerna är att aktörerna inte har exakt samma ekonomiska förutsättningar, de har olika stora 

enheter och därmed varierar antalet brukare och personal samt att denna undersökning inte 

har kontrollerat om antalet boende per medarbetare skiljer sig mellan aktörerna. Forskarna 

har valt att begränsa studien geografiskt genom att studera verksamheter inom samma 

kommun. Vilket medför att verksamheterna opererar under samma marknadsmässiga 

förutsättningar i och med kommunallagen. Studiens syfte har uppfyllts, men det är viktigt att 

uppmärksamma problematiken kring förutsättningarna. 

  

Denna studie använde sig utav olika typer av intervjuer och insamling av sekundärdata som 

metod för att samla in empirin. Valet av detta berodde på att forskarna ville ha en djupgående 

förståelse för hur kvalitetsarbete och kvalitetssäkring såg ut inom äldreomsorgen. Genom den 

sekundära datan fick forskarna möjlighet att få en tydligare uppfattning av hur de arbetar med 

kvalitetsstyrning. Det är däremot viktigt att beakta att den sekundära datan som samlats in 

från respektive aktör inte motsvarar varandra fullt ut. Däremot framkom det liknande resultat 

från de båda vilket gör att resultatet är överförbart. Med tanke på det korta tidsintervallet, 

valde forskarna att endast använda sig utav dessa metoder för att samla in empirin. Vad som 

däremot skulle kunna genomföras vid ett längre tidsintervall är att även använda sig av 

observationer som ett tillvägagångssätt. Med intervjuer går det att skapa en direktkontakt med 
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respondenten och därtill få ingående information. Med observationer kan man emellertid 

kontrollera ifall det som sägs i intervjuerna fullföljs, se ifall en löskoppling uppstår och hur 

stor praktiken skiljer sig från uttalanden. 

  

Urvalet tog hänsyn till kommunallagen för att skapa samma förutsättning mellan aktörerna. 

Då syftet med undersökningen är att tolka och förstå kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen var 

det nödvändigt att fokusera på en forskningsmetod som gav forskarna detaljerad data från de 

två aktörerna. Eftersom det framkom relativt mycket likheter mellan de båda aktörerna är 

resultatet överförbart. 

  

Den finns mycket att undersöka inom äldreomsorgen. I och med att det är politiken som 

påverkar marknaden för äldreomsorgen kommer det alltid att finnas nya aspekter, möjliga 

förändringar och tillkommande faktorer att undersöka. Denna studie skulle kunna användas 

genom att utföra samma metod i en annan kommun för att se vilka likheter samt skillnader 

som uppkommer där. 
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Bilagor 

Bilaga.1: Intervjuguide 

Respondent: 

- Vad har du för tjänst?  

- Hur länge har du arbetat i företaget?  

- Varför valde du att söka dig till just detta företag?  

Kvalitet:  

- Kvalitet/förbättringsarbete, vad innebär det för dig i arbetet? 

Företaget: 

- Anser du att din personliga syn på kvalité/förbättringsarbete motsvaras av 

företagets syn på kvalité?  

- Om inte, uppföljningsfråga; Vad innebär kvalité och förbättringsarbete  

för företaget?  

- Vilka medel använder ni för att säkerhetsställa kvalitet?  

- Har ni vissa riktlinjer att följa?  

- Dokumentation, arbetar ni med det?  

- Vad använder ni för kvalitetsledningssystem?  

- Varför använder ni ett kvalitetsledningssystem? Anser du att det tillför något? 

- Utförs det kontroller angående kvalité och förbättringsarbete? 

- Om ja, Av vem? 

- Vad är det som mäts? och hur? och hur ofta utförs dessa kontroller? 

- Mäts kvalitet på något sätt?  

Verksamheten:  

- I det vardagliga arbetet, jobbar ni med kvalité?  

- Diskuterar ni olika kvalitetsfrågor/Förbättringsarbete i arbetet?  

- Har du möjlighet att hålla dig uppdaterad angående förändringar i kvalité och 

förändringsarbetet?  

- Om ja, hur? 

- Om nej, varför inte? 

- Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling på boendet? 

- Anser du att ni som arbetar på boendet har möjlighet att påverka 

kvalité/förbättringsarbetet? 
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- Om ja, anser du att det är enkelt att framföra förslag på 

förändringarna? Att ni på ett enkelt sätt kan kommunicera med 

ledningen? 

-       Känner att du belastas av för dokumentation? Påverkar det ditt arbete? 

 

- Använder ni er av enkäten som socialstyrelsen gör varje år om brukarnöjdhet? 

- Om ja, hur? 

- Om nej, använder ni några andra kvalitetsindikatorer? 

- Är det något du skulle vilja förändra angående hur ni arbetar med kvalité och 

förbättringsarbete idag?  

- Om ja, vad? 
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Bilaga.2: Information och samtycke. 

 
Samtycke och deltagande 

 

 

Jag har blivit informerad om studiens ändamål. Jag väljer att frivilligt delta i denna studie. 

Jag kan även välja att avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring. Jag är medveten om 

att intervjun kommer att spelas in och det jag säger kommer att användas till studiens 

ändamål. Jag godkänner att ljudinspelningen kommer att bevaras.  

Jag är även medveten om att studien kommer att publiceras offentligt. 

 

 

 

     Ja   Nej 

Jag väljer att vara anonym                

 

Datum: 

 
 

 

Deltagarens underskrift:    

 

 

 

Kontaktuppgifter till forskarna:  

 

Klara Kumlin Lundmark   Nikola Simic 

Klara.kumlin@hotmail.com   Nikola01.simic@student.sh.se 
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Bilaga.3: Kommunal “Egenkontroll av Hälso- och sjukvård”. 

Egenkontroll av Hälso- och sjukvård  (reviderad 170228)  

Enhet:                                                                                                  Datum: 

Granskning av journal gäller inte Daglig verksamhet och sysselsättning. 

Urvalet. Beskriv hur ni gjort det slumpmässiga urvalet av akterna. 

  

Kriterier Journal 1 Journal 2 

  

Journal 3 

  

Journal 4 

  

Journal 5 

  

Hälso- och sjukvårdsjournal     

Patienten har aktuella 

bedömningar. 
☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

Det framgår 

vilken/vilka 

ordination/er som är 

planerade utifrån 

aktuella 

bedömningar. 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

Det framgår av 

ordinationen att 

utvärdering är 

planerad eller 

genomförd. 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

Läkemedelsgenomgå

ng är gjord. 
☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 
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Riskbedömningar för 

fall, nutrition, 

trycksår, 

blåsdysfunktion och 

munhälsa är gjorda 

där det är relevant, 

och de är 

dokumenterade. 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

relevant 

  

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

relevant 

  

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

relevant 

  

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

relevant 

  

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

relevant 

  

Riskbedömningar 

enligt ovan är 

registrerade i eller 

enligt Senior Alert 

för patienter över 65 

år. 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt pga 

ålder 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt pga 

ålder 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt pga 

ålder 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt pga 

ålder 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt pga 

ålder 

Patienten har en 

aktuell Hälsoplan 

med 

hälsobedömning, mål 

och ordinationer. 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ej 

aktuellt 

Egenvårdsintyg finns ☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

Det framgår att 

patienten är 

informerad och 

delaktig. 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

Samtycke till 

informationsutbyte är 

inhämtat. (Inkl. 

NPÖ) 

☐Ja 

☐Nej 

 ☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ja 

☐Nej 
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Beskriv hur verksamheten arbetar med relevanta kvalitetsregister. (Palliativregistret, 

Senior Alert, BPSD): 

  

Finns aktuella lokala instruktioner? ☐Ja ☐Nej 

  

Beskriv hur teamet arbetar för att samordna planering och insatser för patienten: 

 

Finns aktuella lokala instruktioner? ☐Ja ☐Nej 

  

Beskriv hur enhetens introduktion fungerar av nya HSL-medarbetare: 

 

Finns aktuella lokala instruktioner? ☐Ja ☐Nej 

  

Används checklista ☐Ja ☐Nej 

  

Beskriv hur enheten arbetar med kvalitetsavvikelser? 

 

Finns aktuella lokala instruktioner? ☐Ja ☐Nej 

  

Beskriv hur samverkan sker med Patientansvarig läkare? 

  

Finns aktuella lokala instruktioner? ☐Ja ☐Nej 

  

Vilka förändringar av enhetens Instruktion för Läkemedelshantering har gjorts, med 

anledning av resultatet av senaste kvalitetsgranskningen: 
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Analys av resultatet: 

Det här gjorde vi bra! 

  

Varför blev det bra? Framgångsfaktorer? 

  

Förbättringsområden? Identifierade brister. 

  

Varför finns det brister? 

  

Åtgärder 

Vilka konkreta åtgärder planerar ni att genomföra för att åtgärda ev. brister eller 

vidmakthålla det som fungerar bra? Dokumentera i den lokala arbetsplanen. 

  

Mål för Patientsäkerhetsarbetet 2017 

Vad satsar ni på 2017 med anledning av fjolårets resultat? Handlingsplaner och 

uppföljningar som redovisats till SNF. 

  

Vilka har deltagit vid egenkontrollen? 

  

Skicka in det ifyllda dokumentet till MAS. 
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Bilaga.4: Kommunal “Egenkontroll av social dokumentation”. 

Kvalitetsgruppen granskar 5 akter minst 1 gång/månad enligt följande kriterier.  
Kom ihåg att analysen är viktig för att kunna jobba vidare med de förbättringsområden som 
framkommer utifrån granskningen.  

Urvalet. Beskriv hur ni gjort det slumpmässiga urvalet av akterna.  
 
 
 

 
Akt 1 Akt 2 Akt 3 Akt 4 Akt 5 

 Genomförandeplan      

1 Uppgift om identitet, namn 
och personnummer finns 
ifyllt 

     

2 Det finns datum för 
upprättande 

     

3 Uppgifter om närstående 
och/eller socialt nätverk 
finns. 
 

     

4 Uppgift om kontaktman 
finns. 

     

5 Kundens hälsotillstånd finns 
beskrivet. 

     

6 Det finns delmål i 
genomförandeplanen som 
går att följa upp. (mätbara) 
 

     

7 Delmålet har ett datum för 
uppföljning och revideras 
utifrån behov. 
 

     

8 Beskrivningen av hur, när 
och av vem stödet ska ges är 
tillräcklig för att kund ska nå 
delmålet. 

     

9 Det framgår i 
genomförandeplanen 
vem/vilka som ska ge stödet 
 

     

10 Det framgår i 
genomförandeplanen när 
stödet ska ges. 
 

     

11 Beskrivningen i 
”Förhållningssätt och 
bemötande” är tillräcklig 
utifrån hur, när och av 
vem. 
 

     

12 Uppgifter om aktiviteter/ 
fritidsintressen finns. 
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13 Beskrivningen av hur och 
när stödet på natten utgår 
från individuell 
tillsynsbedömning. 
 

     

14 Det framgår hur kunden 
varit delaktig vid planens 
framtagande. 
 

     

15 Genomförandeplanen är 
aktuell och det framgår att 
den följs upp minst 1 ggr/år 
eller vid behov. 
 

     

 Journal 
(Granska den senaste månadens 
journal) 
 

     

16 Arbetet med delmål kan 
följas i social journal. 

     

17 I journal går det att följa hur 
arbetet enligt 
genomförandeplanen 
fungerar. 
 

     

18 I journalen finns händelser 
som är av betydelse för kund 
och stöd beskrivet. 
 

     

19 Journalen är skriven med 
respekt för individen och 
utan kränkande 
formuleringar. 
 

     

20 Är akten 
(genomförandeplan och 
social journal) godkänd? 
För godkänd krävs att 
samtliga ovanstående frågor 
är besvarande med JA. 
 

Ja eller Nej Ja eller Nej Ja eller Nej Ja eller Nej Ja eller Nej 

 Använda genomförandeplan och journal 
Beskriv hur genomförandeplan och journal används som ett levande verktyg i det dagliga arbetet med kund. 
 
 

 Analys av resultatet:  
 
Det här gjorde vi bra!  
 
 
Varför blev det bra? Framgångsfaktorer? 
 
 
Förbättringsområden? Identifierade brister?  
 
 
Varför finns det brister? 
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 Planerade förbättringsåtgärder 
Vilka konkreta förbättringsåtgärder planerar ni att genomföra för att åtgärda ev. brister eller vidmakthålla det som 
fungerar bra? Dokumentera i den lokala arbetsplanen. 
Förslag på förbättringar av rutiner i ”Så jobbar vi” eller gemensamma satsningar? 
 
 
 
 

 Vilka har deltagit vid egenkontrollen?(Chef och medarbetare) 
 
 
 
 
 

Det ifyllda dokumentet läggs på samarbetsytan. 
 


