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Förord
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har ställt upp på intervju. Utan Er hade denna uppsats inte blivit till.
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Abstract

This essay discusses the interaction between the authorities in Nacka municipality in Sweden 

and supervisors within the eldercare. In Nacka politicians have gradually started delegate 

responsibility for how care-giving for the elder should be done and focus instead on 

formulating economical objectives and overall rules. It is up to the approved supervisors of 

eldercare to deliver good care and quality. The method chosen to accomplish this is public 

choice. This method is a part of the big New Public Management (NPM) reform which have 

had a big impact on Swedish public sector since the 1980´s. The general idea of NPM is to 

govern institutions within public sector in a way that is more similar to the business world 

where there is competition and control of costs and incomes. By doing this the politicians 

hope to make the public sector more efficient and less costly and at the same time give more 

power to the market (customer) in order to secure higher quality. 

In the public choice method every supervisors gets a certain amount of money for every 

patient, no matter if it is operated by a public or private supervisor. In turn, the customer 

(patient) have the possibility to choose and change organizer if they are not satisfied with the 

care they are receiving. Satisfaction is measured by sending out questionnaires to every 

customer to ensure quality and to control the supervisors.  

The NPM governing has changed the production of the public sector supervisors in several 

ways, increasing efficiency. Today there are small business units with detailed accounting and 

control of costs in every unit.

A central theme in this thesis is how supervision of the eldercare is practised in Nacka and 

how the municipality formulates and communicates goals to secure quality. The study shows 

that the supervisors feel disengaged from the authority. They experience much freedom in 

their daily work and supervision is very rare. A conclusion is that NPM has not replaced the 

traditional ways of governing, such as bureaucracy and scientific management, but is rather a 

complement to those.



Sammanfattning

Inom Nacka kommun har politiker successivt delegerat ansvaret för hur saker och ting ska gå 

till och man arbetar istället aktivt med att formulera mål. Därefter är det upp till de av 

kommunen godkända utförare att leverera god omvårdnad. Kundvalsmodellen är metoden 

man valt för att uppnå detta. Modellen innebär att det är helt upp till utföraren för ”hur” 

verksamheten skall bedrivas samt på vilket sätt man utformar sin kvalitet. Denna modell är en 

del av dem omfattande New Public Management (NPM) reformen som innebär att offentlig 

verksamhet drivs allt mer likt näringslivet. I kundvalsmodellen tilldelas man en lika stor 

summa pengar per brukare oavsett om man är en privat eller kommunal aktör. Brukarna har i 

sin tur möjlighet att välja utförare samt byta om de skulle vara missnöjda.

Genom att konkurrensutsätta verksamheter som traditionellt sett bedrivits i kommunal regi 

vill man kvalitetssäkra dessa och låta marknaden (kunden/brukare) sporra utförarna. Det nya 

styrsättet har lett till att den kommunala verksamheten har behövt se över sina arbetssätt på 

flera plan. Från att tidigare ha arbetat med anslagsfinansiering* har man numera kontinuerlig 

kostnadsuppföljning. Kontroll av verksamheterna sker via brukarundersökningar och 

verksamhetsberättelser som skickas in till kommunen en gång per år. 

Vi har studerat förhållandet mellan kommun, utförare och brukare i Nacka. Ett centralt tema 

är hur myndigheten utövar tillsyn samt vilket inflytande marknadsreformerna har på 

utförarna. Utförarna känner sig starkt frikopplade från kommunen och den direkta tillsynen 

sker ytterst sällan. Däremot görs årligen ett flertal mätningar i form av brukarundersökningar 

som mäter nöjdheten.

Vi har kommit fram till att de traditionella styrformerna inte har ersatts utan idag snarare 

kompletterats med NPM ideérna. 

                                                            

* En budgeterad summa skattemedel som tilldelas en kommunalverksamhet för ett verksamhetsår.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

De omfattande organisationsreformerna som de senaste decennierna har dominerat såväl 

offentlig som privat sektor har präglats av riktlinjerna ”effektivitet” och ”kvalitet”. Dessa 

begrepp har livligt diskuterats inom organisationsforskningen där man ställer sig frågan vem 

det egentligen är som definierar kvaliteten, vem det är som utövar den och vilka som anses 

legitima att styra kvalitetsarbetet. Man beskriver i konceptlitteraturen en förskjutning av 

makten - från ledningen till kunden, som ofta går under parollen Total Quality Management. 

Med det menas att alla avdelningar inom organisationer skall ha en helhetssyn på 

verksamheten och inte bara sträva efter sitt eget bästa. Tanken är att kunden hela tiden skall 

vara i centrum och alla skall arbeta för att tillfredställa kundens behov, då denne är den 

slutgiltige kvalitetsbedömaren. Detta i kontrast till tidigare då man var mer intresserad av 

massproduktion snarare än att leverera kvalitet. 

De styrformer och reformer som kommer att uppmärksammas i denna studie går under 

benämningen New Public Management och kommer vidare att förkortas NPM.

NPM kännetecknas bland annat av kvalitetsstyrning, målstyrning, konkurrensutsättning, 

decentralisering och uppföljning. Nacka kommun har mycket konsekvent infört koncepten 

som än idag är högst aktuella (Alenius, Wallin 2007). Man har varit bland de första med att 

privatisera exempelvis skolor, vård, omsorg och här senast även bibliotek. I Nacka har man 

starkt etablerat resultat och målstyrning. Kundvalsmodellen som är en del av NPM

började införas redan på sent 80-tal. Det innebär att kunden är den som

styr tjänsternas utformning.

Forskningen problematiserar dock att man å ena sidan vill kvalitetssäkra organisationer och å 

andra sidan ger påtryckningar för effektiviseringar. Många av reformidéerna beskrivs i termer 

av att ”alla ska med”, personalen ska ha samma mål som ledningen och kvalitetstänket ska stå 

för en modern ledarsyn där man istället för att fokusera på arbetsprocesser (som inom 

Taylorismen, Scientific Management), försöker lyfta upp allas kompetenser och intressen i 

strävandet mot gemensamma mål. Frågan kvarstår dock om utförarens kvalitetsuppfattning 

verkligen kan överensstämma med kommunen. 
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Vi har avgränsat oss till att bara studera Nacka kommun och till att endast studera deras 

implementering av kundvalsmodellen inom äldreomsorgen och ingen av de övriga 

verksamheterna så som skola, sjukvård och kultur.

Begreppen "kund", "brukare" och "medborgare" kommer i uppsatsen att variera beroende på 

sammanhang även om vi syftar till samma grupp eller individ. I relation till marknaden ser vi 

medborgare som kund. I omvårdnadssammanhang blir denne istället brukare medan vi i mer 

övergripande diskussioner om medborgares inverkan på samhälle, konkurrens och kvalitet 

använder just begreppet "medborgare".

1.2 Problem- och forskningsområde

Kvalitetsbegreppet tycks än mer otydligt ju mer man studerar såväl tidigare forskning som 

konceptlitteratur. Mia Vabö (2002) beskriver i sin studie ”Kvalitetsretorik i norska 

kommuner” ett metaforiskt språkbruk där man lägger fram kvaliteten som ett verktyg för 

medarbetarna. Kvalitet beskrivs också som ”medarbetarnas egendom”, ”ett levande system”, 

eller ”ett system som får alla att dra åt samma håll”. Vabö menar att bruket av metaforer gör 

att kvalitet inte framstår som något främmande, utan väcker istället associationer till ett 

praktiskt ledarskap. Det vedertagna kvalitetsbegreppet sänds vitt och brett ut i samhället. Man 

talar ofta om kvalitet utan närmre förklaring. Exempelvis diskuteras i debatten inte längre 

rätten till vård utan rätten till kvalitativ vård men sällan diskuteras vad begreppet innebär. De 

subjektiva uppfattningarna hos mottagarna är otaliga vilket gör hela debatten mycket 

komplex. Vabö påpekar att medarbetarna, de som levererar kvaliteten alla gånger inte tar 

kvalitetsbegreppet på allvar. I flera fall ger de uttryck av att uppleva ledningens och 

konsulternas begrepp som tomt prat. Det tycks dock i kvalitetsretoriken ligga så pass mycket 

tyngd att motsättning till dessa idéer vore helt otänkbart. Det riskerar i sin tur leda till en 

”läpparnas bekännelse” (Argyris, 1985), det vill säga att medarbetare accepterar förändringar 

utåt sett, utan invändningar medan deras interna arbete tenderar att fortskrida som tidigare. 

Även Eva Gustavsson (2002) behandlar i sin studie kvalitetsstyrning i industriell service 

liknande problematik. Hon studerar här två företag inom industrin och beskriver hur nya 

kvalitetsidéer inom dessa implanteras och vilka effekter det får i mötet med en redan etablerad 

praktik. Servicearbetet hade i båda företagen alltid varit informellt och oreglerat. Ledningen 

hade inte kontroll över hur servicen utfördes utan man lät serviceingenjörerna lösa problem i 

den mån de kom. Förändringen inom ett av företagen gick ut på att man nu skulle 
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kommersialisera tjänsten och synliggöra en dold kostsam tjänst som ingår i produktpriset. 

Fokus hade hos kund och serviceingenjör alltid legat på att lösa det praktiska problemet. Man 

var inte direkt kvalitetsorienterad även om man själv utförde en icke definierad kvalitet i sitt 

kollegiala möte med kunden. En prissättning på servicen innebar att man nu behövde 

definiera vad tjänsten egentligen skulle innefatta och kontrollera hur denna utfördes. Nu 

skulle bland annat information till kund struktureras, kunderna skulle segmenteras och 

serviceingenjörernas kompetens skulle utöver ren teknisk kunskap utökas till kunskap inom 

försäljning och marknadsföring. Problematiken ligger i att man förändrar något som ur såväl 

medarbetar- och kundperspektiv har fungerat bra. Serviceingenjörerna hade redan via 

praktiker lärt sig hur man skapar en relation till kunden utifrån produktens bästa. I studien 

framgår det att förändringsarbete (även om alla ställer sig positivt till det) är mycket 

trögimplementerat när det sen tidigare finns ett sätt att arbeta på. Även här påvisas tydligt att 

man på medarbetarnivå tenderar att ignorera ledningens vision (Gustavsson, 2002).

Samtliga studier behandlar dock en övergångsperiod där man beskriver en löskoppling mellan 

ledningens förändringsvisioner och medarbetarnas faktiska syn på det dagliga arbetet. I Nacka 

är dock implementeringsfasen inte längre aktuell. Konkurrensutsättningen och 

mätningssystem är vid nyanställning ett givet faktum och kanske är glappet mellan ledningens 

(i det här fallet kommunens) kvalitetsvisioner och medarbetarnas syn på kvalitet inte längre 

lika stort? 

Det finns även ett antal studier kring kundvalssystemet i Nacka kommun. Åsa Wolf och Anne 

Levenius undersöker i sin studie ”Ger kundvalssystemet de äldre utökade valmöjligheter” hur 

valet egentligen går till för de äldre. Här diskuteras huruvida det är den äldre, dennes anhöriga 

eller biståndshandläggare som står för det slutliga valet. Denna studie tillsammans med andra 

menar att kundvalet är ett system före sin tid eftersom de gamla som introducerades för 

systemet inte är vana vid att välja och ställa krav. Det är istället deras barn (40-talisterna) som 

står för valet och som själva kommer att utnyttja sin valmöjlighet i framtiden. Andra har 

studerat varför just Nacka så konsekvent inför privatiseringsreformer, inte helt överraskande 

har man kommit fram till att en stor bidragande faktor är ideologin och stabiliteten i det 

politiska klimatet. 

Ingen har dock ännu studerat interaktionen mellan kommun och utförare i Nacka. Kommunen 

står likt de två förstnämnda studierna för en vision och vi anser att det vore intressant att 
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studera om Nacka, i och med att kundval och kvalitetsarbete sedan länge är etablerat, har 

lyckats bättre med att nå ut med sin vision till utförarna.

Vidare ställer vi oss frågan hur decentralisering yttrar sig vid mål- och resultatstyrning. Hur 

skapas frihet för utförare vid ett koncept som till viss del kommit till för att lägga tyngd på 

kostnadskontroll och effektivitetsproblem? 

2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera hur kvalitetsmålen inom äldreomsorgen utformas och 

förmedlas till omsorgsutförarna i Nacka kommun samt hur dessa sedan följs upp och

uppfattas.  

3 Teoretisk referensram

3.1 Inledning till teorierna

De teorier vi valt att ta hjälp av för att studera Nacka kommuns styre är Byråkrati, Scientific 

Management och New Public Management. Dessa beskriver styr- och kontrollformer som har 

haft olika stor genomslagskraft genom tiderna. Samtliga teorier och styrformer baseras på 

någon slags grundidé om människans behov och vilja att styra eller styras. Utgångspunkten 

som dominerar västvärlden idag är människans förmåga att ta egna beslut och ansvar för sitt 

handlade, allt i frihetens namn. New Public Management vilar på denna idé där ledningen 

avsäger sig ansvaret för hur arbete ska utföras och man låter privata utförare ta större initiativ. 

Scientific Management är en motpol till frihetsidéerna och går ut på ett stramt centralstyre där 

ledning preciserar hur varje arbetsmoment skall utföras. Byråkratin utgör en grundpelare i det 

västerländska paradigm vi lever i. Allt modern styre och även vår frihet bottnar i de 

administrativa regler om ramar som byråkratin utgör. Sista delen av teoriavsnittet behandlar 

hur normer avgör vilka styrsätt som dominerar.

3.2 Byråkrati 

Enligt Douglas C. North (1993) har västvärlden byråkratin att tacka för det moderna 

samhällets välfärd. Få samhällen har nämligen genom historien lyckats skapa en miljö som 

främjar både frihet och en generell ekonomisk tillväxt. North menar att det krävs kontrakt,

organisatoriska ramar och lagar som tillsammans utgör grunden för ekonomisk ordning. På så 
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sätt utgör byråkrati grunden för demokratin. Han menar att institutioner och regler är ett sätt 

för människor att ingå relationer utan att riskera orättvisa.

Den moderna byråkratin har under1900-talet kommit att bli en allt mer dominerande 

styrteknik i takt med att organisationer växt sig allt större. Och därmed har man varit i större 

behov av tydliga ansvarsfördelningar och regler (Eiksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2010).

Betoningen på regelstyrning och kontroll utgör ofta grundpelarna för en byråkrati (Eiksson-

Zetterquist, Kalling, Styhre, 2010). Tanken med det byråkratiska arbetssättet är framför allt att

en opartisk tjänsteman hanterar administrativa uppgifter. Tjänstemannen lyder under formella 

regler och har fastställda kompetensområden. Han har en fastställd lön och är fri från 

känsloengagemang till sin uppgift.  Denna ”likgiltiga” ställning har bidragit till skarp kritik 

från såväl privatpersoner som organisationsforskare. Emellertid är det just det opartiska i 

tjänstemannens ställning som både enligt Max Weber och Paul Du Gay gör byråkratin i 

högsta grad värd att försvara. Weber (1824 – 1920) ansåg att byråkratin representerar en 

rationalisering fri från godtycke. I Webers idealtypiska bild av byråkratin är tjänstemannen 

hängiven endast åt sin uppgift och har inget egenintresse i förvaltningsmedlen. På så vis 

elimineras risken för att dennes arbete påverkas av ledningens eller brukarens intresse. Du 

Gay (2000) menar att byråkraten har två särskiljda etiska förhållningssätt; ett privat och ett 

professionellt. I sin profession förväntas han inte ta känslomässig ställning för den enskildes 

situation för att inte riskera orättvisa. Byråkratin är i sin idealtyp förutsägbar, kontinuerlig och 

konfliktbefriad och ämnar med detta vara överlägsen andra styrformer så som marknad.

William Ouichi (1980) beskriver i sin artikel ”Markets, Bueraucracies and Clans” hur 

byråkratin tar vid där marknaden misslyckas. När det på en marknad är för komplext att vid 

varje transaktion avgöra ett rimligt pris på utbytet övergår man så småningom till en mer 

långvarig regel- och kontraktrelation – det vill säga byråkrati. 

3.3 Scientific Management

Ett viktigt begrepp inom management området är ”Scientific Management” som grundades av 

ingenjören Fredrick Winslow Taylor 1911 (Eiksson-Zetterquist, Kalling, Styhre,

2010). Tillsammans med byråkratins principer menar Taylor att en organisations syfte är att 

åstadkomma åtgärder, produkter och tjänster på ett rationellt sätt. Organisationers möjlighet 

att överleva är därmed direkt kopplad till hur ledningen förmår organisationen att vara 

effektiv. Taylor upplevde motivationsproblem på arbetsplatser och ansåg att arbetare inte 
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utnyttjade sin fulla potential i sin arbetsinsats. Han försökte komma på system som skulle 

garantera att arbetaren gjorde sitt yttersta och hans slutgiltiga idéer publicerades i "Principles 

of Scientific Management". Hans mål var att öka effektiviteten i industrin och menade att det 

fanns ett bästa sätt att organisera arbetet efter. Detta sätt skulle detaljerat analyseras och 

formuleras av ledningen som i sin tur skulle delegera detta till medarbetarna. Taylor gjorde 

därmed åtskillnad på manuellt och intellektuellt arbete där allt eget initiativ skulle tas bort 

från medarbetarna. Taylor trodde inte på medbestämmande utan menade att det snarare ledde 

till slöseri på resurser. En standardisering av varje arbetsmoment och en central planering 

skulle göra att det bara fanns ett riktigt sätt att utföra varje arbetsuppgift. Arbetsprocessen 

skulle vara uppdelad i flera olika moment och varje arbetare skulle vara högspecialiserad i sitt 

arbetsmoment. Tanken var då att arbetaren skulle koncentrera sig på en enda syssla och 

därmed bli mer effektiv i arbetet. Ett arbetsmoment skulle vara så pass enkelt att utföra att 

vem som helst skulle kunna utföra det. På så vis blev arbetaren också lättare att ersätta. 

Scientific Management har haft så pass stor påverkan på organisering av arbete att det lett till 

att man börjat kalla det för Taylorism (Lindh, Adla 2010).

3.4 New Public Management

Paul Du Gay (2000) som är en av byråkratins försvarare menar att organisationsreformen 

NPM är en motreaktion till den Weberianska klassiska byråkratin, som NPM förespråkarna 

anser vara ett misslyckande. Almqvist (2006) presenterar ett antal förklaringar till NPM:s 

uppkomst, flertalet av dem kommer från förespråkaren Christopher Hood (1995). En av 

förklaringarna till uppkomsten är kopplad till att det traditionella synsättet på offentliga 

organisationer sedan länge inte har hängt med i den snabba samhällsutvecklingen. Mycket för 

att nya typer av informationssystem och omfattande nätverk tar allt mer plats. En annan orsak 

till NPM:s framväxt tros vara att man ansett sig behöva reformera inom offentlig sektor, då

man uppfattar att den ekonomiska världssituationen tvingar regeringar att se kritiskt på 

finanspolitiken. Man har då i många fall ansett sig vara i behov av nya tankesätt (Almqvist, 

2006). Andra förklaringar som presenteras inom forskningen är högerliberala ideologiska

krafter och tron på individualisering och självstyre. 

Den sista förklaringen till NPMs uppkomst som Almqvist presenterar är även den från 

Christopher Hood (1995) där han beskriver ett doktrinskifte där synen på styrning, 

uppföljning och redovisning och den offentliga sektorns mätbarhet har förändrats. Tidigare 
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har man särskiljt den offentliga sektorn från det privata näringslivets ekonomistyre. Numera 

förespråkar man att minimera skillnaderna mellan näringsliv och offentlig sektor genom att 

man helt har anammat näringslivets affärsmetoder, organisatorisk utformning samt karriärs-

och belöningssystem. I praktiken har det inneburit att man de senaste decennierna infört 

kontraktstyrning, konkurrensutsättning och uppföljningskontroller i den offentliga sektorn 

med avsikt att öka effektiviteten och kvalitén. 

New Public Management består av ett kluster idéer och teorier som tidigare nämnts är lånade 

från näringslivet. Det finns ett antal karaktäristiska principer som är sammankopplade till 

varandra (DuGay, 2000) Förtroendet för den enskilda tjänstemannen och dennes profession 

har bytts mot förtroendet för marknaden som sedan ska kontrolleras av avancerade 

redovisnings- och uppföljningssystem. Det innebär att man idag har större tilltro till 

mätningarna än till professionens kompetens. Det som nu diskuteras i det moderna samhället 

är den ekonomiska rationaliteten, denna reform byter egentligen bara ut byråkraterna mot

revisorer (McSweeney, 2006).

Enligt Barbara Townley (2001) är det på tapeten att vara manager idag. Sakkunskap i 

kärnverksamheten värdesätts idag inte lika högt som förr. Chefer har istället ofta utbildning 

inom administration och ledarskap. NPM strävar starkt efter att omorganisera och omdefiniera 

verksamheterna så att arbetsmetoder, tekniker och system ska vara överallt överförbara på 

vilken verksamhet som helst när som helst. Man väljer därför medvetet abstrakta 

formuleringar, gärna metaforiska för att beskriva verksamheten och dess mål. Det är en slags 

frikoppling där ledning, mål och visioner är skilt från kärnverksamheten (Townley, 2001).

Man menar att de traditionellt offentliga verksamheterna inte nödvändigtvis behöver styras av 

staten, kommuner och landsting, utan bör utsättas för konkurrens och i vissa fall 

utkontrakteras till privata utförare. En vanlig metod är att skapa kvasimarknader genom 

upphandling enligt beställar- utförarmodellen, det innebär att man tar in anbud från minst två 

konkurrerande aktörer för att driva en verksamhet under en förutbestämd period, den aktör

som lämnar det mest fördelaktiga anbudet får uppdraget (Almqvist, 2006).

Det anses att NPM modellerna bemyndigar (empower) medborgarna genom att förskjuta 

makten ut i samhället och de blir kunder som förutsätts ta ställning (DuGay, 2001). En teori 

kallas Public-choise theory där förespråkarna anser att man deduktivt ska studera sociala 

fenomen som exempelvis vad för information och kunskap som medborgarna grundar sina val
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på. Man anser att makten ska spridas, och att medborgaren konsekvent och rationellt väljer de 

alternativ som gynnar dem, och deras val ska styra resursernas fördelning. Detta synsätt anses 

vara mer demokratiskt än Webers klassiska byråkrati där den enskilde är starkt beroende av 

byråkratens auktoritet som i sin tur är tyngd av politikens stela regelverk. Det anses som 

positivt att byråkraten inte har makt över utförandet (Gruening, 2001).

En av grundidéerna i NPM går ut på att ersätta de traditionella reglerna för hur saker och ting 

ska utföras i offentlig sektor med ett mer managementliknande ledarskap som innefattar klara 

mål och visioner samt noggrann måluppföljning. För att kunna göra denna uppföljning 

behöver målen formuleras så att de är mätbara och jämförbara. Att göra en komplex 

verksamhet som t ex hemtjänst mätbart är mycket problematiskt. Tendenserna visar att man 

fokuserar verksamheten mot det som faktiskt är mätbart, även om man i en verbal beskrivning 

av verksamheten, inte anser att det som faktiskt är mätbara är de viktigaste arbetsuppgifterna 

(Townley, 2001).

NPM omfattar även en decentralisering i form av bolagisering för att skapa mer deltagande 

och delegerande beslutsmodeller. Decentralisering är ett samlingsnamn för ett antal åtgärder 

och processer som ämnar effektivisera företag och organisationer. Exempel på åtgärder är 

uppdelning av organisationer i mindre överblickbara enheter, eget resultatansvar i de mindre 

enheterna, plattare organisation och tydlig målstyrning från ledningens håll (Almqvist, 2001).

Några andra orsaker till NPM reformerna är att styrning inte längre ska utövas utifrån ett 

resursperspektiv utan istället rikta in sig på det man ska och vill åstadkomma med 

verksamheten. Man flyttar fokus från processtyrning till målstyrning. Man fördelar inte bara 

allmänhetens gemensamma kapital utan kan också generera kapital. Du Gay refererar till 

Osbourne och Gaebler (1992) som menar att en annan viktig förändring av ställningstagande 

är att man försöker jobba mer preventivt istället för att hantera sviterna efter att problemen 

uppstått.

Som tidigare nämnt konkurrensutsätter man verksamheter för att öka dess produktivitet, 

kvalitet och effektivitet. Förespråkarna för satsningar menar att konkurrens är ett bra sätt att 

försäkra sig om att resurserna används mer effektivt och därmed generar mer pengar. Utbud 

och efterfrågan blir även mer balanserad då fördelningen av resurser styrs av behoven och 

efterfrågesidan får styra utbudet (Almqvist, 2006).
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Kritikerna hävdar å andra sidan att konkurrens visserligen kan leda till kostnadsreduceringar 

men att dessa tenderar utarma verksamhetens resurser och kompetens vilket med tiden sker på 

bekostnad av kvaliteten. Forskningen tyder också på att det är konkurrensen i sig snarare än 

vem som driver verksamheten som främjar effektivitet. Det vill säga en privat verksamhet 

behöver nödvändigtvis inte vara mer effektiv än en offentlig. Det huvudsakliga är att 

verksamheten befinner sig i en konkurrenssituation för att bedrivas effektivt (Almqvist, 2006)

3.5 Målstyrning

Det som är utmärkande för målstyrning är inte bara att organisationen har och vill uppnå vissa 

mål, det handlar också om att målen används aktivt som ett redskap för att uppfylla sig själva. 

Det vill säga att målstyrning i sig ses som en av många tekniker för att nå organisationens 

mål.  Tanken med denna teknik är att alla medlemmar inom organisationen känner till de 

övergripande målen och strävar gemensamt med ledningen efter att uppnå dem.  Dessa mål 

ska också följas upp kontinuerligt. Denna typ av styrning innefattar att de som styr talar om 

vad som ska uppnås, medan tillvägagångssättet för hur det ska överlämnas till 

uppdragstagaren. I praktiken innebär det att man inte granskar det som händer här och nu, 

alltså processer, utan istället fokuserar på hur det gick, dvs. efterkontroll (Almqvist, 2006). 

3.6 Normativa mönster

Nyinstituionell teori, som utmynnat i symbolperspektivet, utmanar de traditionella

uppfattningarna om att organisationer agerar fullt rationellt utifrån sina egna vinstintressen. 

Man menar att organisationer egentligen befinner sig i en föränderlig miljö som man ständigt 

måste anpassa sig till för att ens agerande ska förbli legitimt (Rövik, 1998). 

Man menar att omgivningarna inte är naturgivna utan snarare av samhället skapade fenomen, 

dessa omgivningar konfronteras ständigt med skapade normer för hur en ”bra” organisation 

vid varje tidpunkt bör vara utformad (Rövik, 1998). Vilket synsätt som dominerar i en given 

tid beror enligt symbolperspektivet emellertid på rådande normer. Anhängare till 

symbolperspektivet menar att organisationer tenderar att anamma styrsätt utifrån ett slags 

identitets- och legitimitetsskapande gentemot omvärlden. Man tenderar att anamma styrmedel 

i rationalitetens namn, det vill säga att de styrsätt som får störst legitimitet är bärande 

symboler för rationalistiska värden i det moderna samhället. Dessa symboler associeras med 

förnuft, effektivitet, styrning, demokrati och dylikt. Verktygsperspektivet å andra sidan 
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hävdar att organisationer tar rationella beslut utifrån vinstmaximering och effektivitet. Här ses 

uppfattningar om ”bra” organisering som objektiva sanningar (Rövik, 1998).

Hassebladh (2001) diskuterar i sin artikel Staten och Managementrörelsena statens 

definitionsmakt av normer. Han menar att staten, oavsett om den inte direkt intervenerar i 

näringsliv, privatliv och liknande, innehar en definitionsmakt för institutionella mönster i 

samhället. Även statens val de senaste decennierna att släppa tyglarna på marknaden och själv 

endast stå för generella regler signalerar ut grundläggande värderingar. ”De senaste 

decenniernas marknadsrevolution tolkas som att politiken drar sig tillbaka och låter naturen 

återta det som människan tidigare lagt under sin domän” (Hasselbladh 2001). Man kan säga 

att vi idag organisationsmässigt lever i en ”de starkas” värld där endast de bästa överlever. 

Detta genomsyrar såväl politik som vårt studieobjekt och de styrtekniker som dominerar 

privat och offentlig sektor. Det signifikanta i den moderna styrningen är styrning genom 

frihet, där man skapar frihetszoner för individer under vilka dessa kontrollerar sig själva. Den 

fria marknaden och målstyrning är exempel på styrning genom frihet. Hasselbladh beskriver 

ett doktrinskifte mellan rationaliseringsrörelsen (industrialiseringen) där fokus låg på 

effektiviserad resursanvändning genom tillämpad vetenskap vid storskalig produktion. 

Häribland räknas Taylors scientific managment som står långt ifrån dagens frihetsprinciper. 

Den storskaliga produktionen väckte emellertid oro från bland annat LO där man befarade att 

tillväxt och vinst skulle ske på bekostnad av de anställdas hälsa vilket väckte diskussion på 

politisk nivå (Hasselbladh, 2001). 

På 1930-talet erkändes företagsägarnas och ledningens kontroll över produktionens 

organisering medan statens ansvar begränsades till att stifta arbetslagar för rationaliseringens 

konsekvenser. Även LO:s kritik började avta när rationaliseringen började uppfattas som ett 

medel för utveckling och tillväxt på samhällsnivå. På sikt blev en konsekvens av storskalig 

produktion att missnöje av kvalitet började uttryckas från kunder. Detta ledde till att 

slutkontroll på 30-talet kom att bli ett nytt delområde inom ledning och här har även har New 

Public Management sitt ursprung som kom att etableras ytterligare på 70-talet (Hasselbladh, 

2001). 
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4 Metod

Denna uppsats grundar sig på en fallstudie av Nacka kommuns kvalitetsstyrning. Fallstudier 

går ut på att samla in så mycket information som möjligt kring ett avgränsat fall och består av 

två huvudkomponenter; en avgränsning av vad som ingår i fallet och vad som ligger utanför, 

samt en fördjupad beskrivning av det valda fallet. Fallstudier kan innefatta såväl kvalitativa 

som kvantitativa ansatser (Johanesson, Tufte, 2002).

För att få en ordentlig basförståelse för vårt fall har vi använt oss av en mängd kvantitativa 

sekundärdata i form av tidigare kvalitetsrapporter och diverse mätningar från Nacka 

kommuns hemsida. Där finns även bland annat beskrivningar av Nacka kommuns politik och 

organisation. Denna information kommer att användas vid inledande beskrivning av vårt fall 

(fallet Nacka). De otaliga brukarundersökningar och mätningar som finns att tillgå från 

socialstyrelsen, kommunens och företagens håll ligger som grund för slutlig analys. I dessa 

rapporter framkommer vilka kvalitetsparametrar som definieras som relevanta från centralt 

håll. Vi har även via dessa rapporter fått en bild av vilken stor del mätningarna faktiskt utgör i 

kvalitetsarbetet, något vi inte direkt räknade med innan vi påbörjade våran studie.

Huvuddelen av insamlad data består av intervjuer. En kvalitativ ansats i form av intervjuer 

faller sig i vårt fall ganska naturligt då det är en diskurs av olika uppfattningar vi ämnar fånga 

upp i analysen. Våra respondenter består till att börja med av två representanter från 

kommunen: en från myndighetsenheten och en från produktionsenheten som står för de 

kommunala äldreboendena. Inför dessa intervjuer förbereddes en delvis strukturerad 

intervjuguide vilken användes som grund för att ta upp de centrala temana. Därutöver fördes 

ett öppet samtal som med respondenternas medgivande spelades in och i efterhand 

analyserades. Vi har bytt dessas namn i empirin för deras integritets skull. Syftet med dessa 

intervjuer var att ta reda på hur man i praktiken styr via kvalitet från kommunens håll. På 

vilket sätt arbetar man kvalitetsvisionen nedåt till produktionscheferna och medarbetarna? 

Vilka generella riktlinjer finns det för att få bedriva äldreomsorgsverksamhet och hur följer 

man från kommunens håll upp att dessa efterföljs? Om kvalitetsdefinitionen skall överlämnas 

till kunden, vad är det då för kvalitetsarbete man bedriver från kommunens håll?

För att kunna undersöka på vilket sätt ledningens (kommunens) kvalitetsstyre når ut till och 

påverkar utförarledet har vi även intervjuat fyra representanter för privata äldreboenden och 
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hemtjänstutförare. Här har vi gjort ett bekvämlighets- samt ändamålsurval där vi valt ut ett 

antal respondenter som sannolikt är representativa för en större population. Våra respondenter 

bestod av två chefer inom hemtjänsten och två för äldreboenden. Det finns ca sextio 

hemtjänstutförare samt ett tjugotal äldreboenden i Nacka vilket gör det svårt för oss att 

tidmässigt kunna täcka hela populationen. Vi har försökt att välja utförare som har funnits 

relativt länge och som är av genomsnittlig storlek. Även mindre utförare kontaktades men 

dessa hade dessvärre inte tid att ställa upp för en intervju. Av äldreboendena har såväl privata 

som kommunala utförare inkluderats för att se om åsikter kan skilja dessa emellan. Då den 

kommunala hemtjänsten har avvecklats har vi bara intervjuat privata hemtjänstutförare. Till 

dessa intervjuer har vi förberett ett strukturerat frågeformulär. Den strukturerade 

intervjumetoden passar i dessa fall bättre eftersom vi har att göra med ett större urval av 

respondenter vars svar vid ett senare tillfälle skall jämföras (Johanessen och Tufte). Syftet 

med dessa intervjuer är att se på vilket sätt utförarna ställer sig till kvalitetsarbetet från 

kommunalt håll. Frågorna berör bland om mätningar och jämförelser hjälper till i det dagliga 

arbetet, om man känner sig kontrollerad eller fri på jobbet och vad man själv anser vara ett bra 

sätt att utföra kvalitet på. 

Dessa samtal är inte inspelade och vi lovade full anonymitet för att minska risken att 

respondenterna inte skulle våga vara helt ärliga (i och med att dessa arbetar ”under” tidigare 

respondenter). Samtidigt är vi ödmjuka inför att vår närvaro ändå påverkar svaren från såväl 

kommunens som utförarnas representanter, samt att vår egen objektivitet är begränsad då man

som forskare alltid är påverkad av tidigare publikationer.

5 Fallet Nacka

Vi kommer nedan först kort beskriva Nacka kommun och dess historia med hjälp av 

sekundärdata. Därefter kommer en beskrivning av hur Nacka styrs. I avsnittet ”marknad” 

börjar vi redovisa vårt intervjumaterial. Till en början utgörs detta material av My som arbetar 

på myndigheten och Pia som är verksam inom produktionsenheten i den kommunala 

verksamheten. Därefter kommer ett längre avsnitt av intervjuer med fyra verksamhetschefer, 

två på äldreboenden samt två på hemtjänstföretag. Rubrikerna är indelade efter temana som 

dominerade våra samtal med respektive respondent, vi följer alltså inte något förbestämt 

mönster.
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5.1 Om Nacka

Nacka är en kommun i stor Stockholm belägen sydost om huvudstaden. Nacka delas mellan 

landskapen Södermanland och Uppland. Kommunen består av ett antal kommundelar; Boo

som ligger i Uppland och Älta, Sicklaön, Fisksätra/Saltsjöbaden som ligger i Södermanland. 

Nacka har ca 90 000 invånare och medelåldern i kommunen 2010 var 37 år. Invånarnas 

inkomster ligger en bit över riksgenomsnittet och snittpriset på ett småhus är ca 5,4 miljoner 

(SCB, 2011). Kommunen har ett stabilt borgerligt styre sedan den bildades 1971 då Nacka 

stad slogs ihop med Saltsjöbadens Köping och Saltsjö-Boo. Kommunstyrelsen ordförande 

Erik Langby har suttit på posten sedan urminnes tider.

Nackas historia har en industriell prägel och företag som bland annat ABB, Alfa Lavall och 

AGA har varit verksamma på Sicklaön, mycket på grund av att Knut Wallenberg finansierade 

badorten Saltsjöbaden och Saltsjöbanan som stod klar 1893. Detta gjorde tomterna längst med 

rälsen attraktiva för företag men idag präglas kommunen framför allt av tjänstesektorn. 

(Wikipedia, 2011) Nacka är den kommun med flest företagsförekomster efter Stockholm stad 

i länet (SCB, 2011)

Nacka var mycket tidiga med att anamma kvalitetsrörelsen och införde ett konkurrensmässigt 

checksystem för fotvård inom äldreomsorgen redan 1987. Checksystemet har sedan 

successivt införts på andra områden inom omsorg och skola för att synliggöra och möjliggöra 

självständiga val. Detta checksystem ska nu även införas inom psykiatri och missbruksvård. 

Nacka är en individinriktad kommun vilket man formulerat i sin grundläggande vision.

I Nacka finns en mångfald av privata aktörer inom skola och omsorg verksamma. Mycket av 

de kommunala stödverksamheterna så som parkservice, fastighetsservis har sålts ut. För ett 

par år sedan sålde Nacka ett av sina bibliotek till bibliotekarierna och nyligen beslutade man 

att resterande bibliotek ska ut på upphandling (Nacka Kommun, 2011)
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5.2 Så styrs Nacka 

Nacka kommuns organisation består av tre delar: den politiska organisationen, myndighets-

och huvudmannaorganisationen samt produktionsverksamheten (Nacka Kommun, 2011).

Nackas politiska organisation styrs utifrån kommunfullmäktige som består av folkvalda 

politiker, likt Sveriges riksdag samt en komunstyrelse. Denna förbereder ärenden och 

verkställer beslut från fullmäktige tillsammans med tio nämnder. Varje nämnd leder ett 

specifikt kommunalt område och ansvarar för mål, prioriteringar och sammanvägning av olika 

intressen (Nacka Kommun, 2011).

Nacka har gjort en stor skillnad mellan myndigheten Nacka och produktionen av de 

samhälliga tjänsterna. Myndigheten formulerar och beslutar vad som ska göras medan 

produktionsenheterna innehar all makt och ansvar för hur det ska göras. Myndigheten 

bestämmer genom beslut från handläggare vem som har rätt till vilka samhälliga tjänster som 

t.ex. hemtjänst. Man bestämmer också hur verksamheterna kontrolleras och hur tillsyn ska ske 

samt vilka typer av sanktioner som kan vara aktuella (Nacka Kommun, 2011).
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Nacka har organiserat sig så att man har ett stadsledningskontor som är en del av 

myndigheten och huvudmannaorganisationen. De arbetar med att bistå kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret 

genom att framför allt föreslå samt följa upp mål och budget, verka för konkurrens inom 

nämndens ansvarsområde (Nacka Kommun, 2011).

Produktionsverksamheterna står inte under någon av nämnderna som är vanligt i kommunala 

sammanhang, istället är det ett verksamhetsutskott som verkar likt en styrelse som endast har 

begränsat inflytande på den faktiska produktionen. Verksamhetsutskottet är med och beslutar 

om större övergripande och mer politiska beslut som exempelvis när Nacka beslutade för att 

lägga ner den kommunala hemtjänsten. Myndigheten och huvudmannaskapsorganisationen 

har inget ansvar eller befogenhet att sätta upp ramar och regler för hur

produktionsverksamheterna väljer att arbeta, det innebär att man istället har en starkt etablerad 

resultat- och målstyrning (Nacka Kommun, 2011).

Inom produktionsverksamheten arbetar de flesta av kommunens anställda. De arbetar i de 

olika produktionsverksamhetsområdena som exempelvis skola, bibliotek, äldreomsorg.

(Nacka Kommun, 2011).

5.2.1 Kundvalet 

Produktionsverksamheterna verkar under konkurrens genom att man skapat ett checksystem 

där man som medborgare blir beviljad exempelvis någon form av omsorg.  Man får själv välja 

en privat eller kommunal anordnare som ska bistå kunden med den omsorg den behöver, 

checken tillfaller då den valda anordnaren. 

Nacka är konkurrensneutrala, med det menar man att alla verksamheter ska konkurrera på lika 

villkor, den kommunala verksamheten ska inte få några konkurrensfördelar. Det politiska 

argumentet för detta system är att medborgaren styr, man menar att det skapas en 

självreglerad fri marknad där undermåliga anordnare kommer självdö då medborgaren 

förväntas utifrån sitt eget bästa byta till en bättre anordnare.

5.3 Marknad

Politikerna har i Nacka successivt infört kundvalet inom allt fler områden. Samtliga 

respondenter är överens om att konkurrensutsättning är ett optimalt sätt för att effektivisera 
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verksamheter. De menar att man i teorin skulle kunna göra kvalitetssatsningar utan 

marknadsmekanismer men anser att det inte satsades på kvalitet och resurskontroll innan man 

övergick till marknadsbaserat styre. My berättar att det förmodligen finns kommuner som 

förbättrar sina verksamheter på andra sätt men att de är i så fall få. Man har idag en fullständig 

kostnadskontroll då man gått från anslagsfinansiering till att man får medel för antal brukare. 

Detta förutsätter att man är duktigt på att utnyttja sina resurser utan att slösa. Det ser i 

undersökningarna ut som att nöjdheten ökat säger My men hon påpekar att det kan bero på 

oron innan omorganisationen och att det kan ha bidragit till nöjdheten efteråt. Hittills har de 

sett att konkurrensen är bra, men ordentlig uppföljning behövs.  Pia berättar att 

övergångsperioden var svår för de tidigare föreståndarna och många av dem har varit tvungna 

att lämna sina positioner. Idag ställs mer formella krav redan vid nyrekrytering. Det krävs 

högskoleutbildning till skillnad från tidigare när en framstående medarbetare kunde avancera 

och få en chefsposition. Tidigare ansågs inte en kommunal tjänst vara ett strategiskt 

karriärsval.  Nacka kommun har med åren blivit en attraktiv arbetsgivare och har idag inga 

rekryteringsproblem. Pia påpekar att det är unga välutbildade chefer idag om än en viss

överrepresentation av kvinnor. 

5.3.1 Konkurrensneutralitet i teorin och praktiken

Det ansågs i början vara en kontroversiell handling för kommunala utförare att anlita 

marknadsföringsföretag, men enligt Pia är försäljning en naturlig del av arbetsprocessen för 

att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Målet är att kommunala och privata utförare ska 

konkurrera med kvalitet på lika villkor. I praktiken ser det dock lite annorlunda ut. Pia menar 

att konkurrensneutraliteten inte riktigt fungerar. Den kommunala verksamheten står under 

lagen om upphandling samt kommunallagen och har inte samma handlingsfrihet som en 

privat utförare. De får inte heller sälja tilläggstjänster i form av snöskottning och 

fönsterputsning utöver de beviljade hemtjänsttimmarna. Detta tillsammans med RUT-

avdraget har bidragit till att den kommunala hemtjänsten har slagits ut.  Samtidigt har man 

från kommunalt håll vissa fördelar i form av kompetens som lätt går att flytta mellan enheter 

med varierande behov. Pia upplever även att man som kommunal utförare har ett försprång 

gällande kunskap och tillit från allmänheten.  

Valmöjligheten för svaga grupper är diskuterbar. Valfriheten vid exempelvis demens är ofta 

mycket begränsad, men målet är att få brukaren så delaktig som möjligt, resultatet av vården 
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blir bättre och effektivare om brukaren själv väljer behandling. Vem som gör valen på 

marknaden undersöker man genom brukarundersökningar, i många fall är det de anhöriga.

Myndigheten är medveten om att det inte är så lätt att välja bland de många utförarna. För att 

det ska bli lättare håller man på och utvecklar ett system som kallas jämföraren, där brukare 

ska kunna testa och se vilken anordnares profil som passar dem bäst. 

Marknaden behöver kontrolleras på ett sätt som skyddar den enskilde, exempelvis så ska 

brukare kunna beviljas hemtjänst och få hjälp på 24 timmar. Därför har man upprättat ett 

ickevalssystem där anordnare i olika kommundelar har rullande jourmånader då man tar emot 

akutfall som inte har möjlighet att göra ett aktivt val.

My anser att det är nog mest fördelar med kundvalet. Framför allt om man ser kostnader i 

förhållande till vad man får ut. För att kunna införa kundvalet har man noga behövt fastställa 

en ersättningsnivå och beskriva kommunens behov. Därmed gjordes en noggrann genomgång 

av resursanvändningen och man kom fram till att den kommunala verksamheten har varit för 

dyr. My påpekar att det sedan inte spelar så stor roll om verksamheten drivs i kommunal eller 

privat regi. Det är den noggranna genomgången i sig som effektiviserar. Nu anses 

konkurrensen vara så bra att man till och med infört en lag om valfrihetssystem, LOV†

5.4 Myndighetskontroll

Nackas vision är Öppenhet och mångfald. Den grundläggande värderingen är; förtroende och 

respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar.

Denna värdering blir tydlig då bland det första vår respondent My påpekar är nämnderna bara

beslutar om övergripande saker så som budget, och regelramar, ”politikerna i Nacka är inne 

mycket lite på detaljnivå”

                                                            

† Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när 
upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att
välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför 
valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men 
obligatoriskt för landstingen inom primärvården (valfrihetswebben,2011).
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Socialtjänstens verksamhet är underställd den politiska social- och äldrenämnden medan 

tjänstemännen på myndigheten ligger under kommunstyrelsen. My är kvalitetsansvarig och 

kvalitetssamordnare och det hon kvalitetsmässigt följer upp är socialtjänstens stora 

myndighetsutövning och de många verksamheter som beställs, likt de privata 

hemtjänstföretagen och äldreboendena. 

En ny ekonomistyrning har successivt införts då man gått från anslagsfinansiering som 

innebär att verksamheterna fått ett större belopp pengar en gång per år utan större 

redovisningsskyldigheter till att kommunen delats in i många resultatenheter där man får 

intäkt för varje enskild brukare och krav på att redovisa kostnader.

5.4.1 Baskrav

Kvalitén regleras till viss del då det finns olika riktlinjer och vissa krav. Grundstenen i 

kvalitetsarbetet är ett ledningssystem för kvalité, däribland ingår kommunens 33 villkor som 

varje anordnare måste uppfylla oavsett verksamhet. Sedan utvecklas mer specifika 

definitioner för de olika verksamhetsområdena. Systemet beskriver övergripande ramar som 

verksamheterna ska verka inom samt hur utförarna ska följas upp. Det omfattas av ett 

kontraktsavtal med alla utförarna. I hemtjänstavtalet har man förhandlat ett tak med antalet 

timmar som utföraren är skyldig att kunna leverera. Det är först när timtaket är nått som man 

får avsäga sig brukare. Ett eget ledningssystem för kvalitén ska finnas hos varje enskild 

utförare samt ett skrivet avtal med varje brukare där man formulerar hur just deras omsorg ska 

utföras. Utöver det tidigare nämnda är det fritt fram att profilera och försöka leverera lite extra 

hög tjänstekvalité inom vissa områden, exempelvis kan man välja att ha kontaktmanskap, 

språkprofiler, kontinuitetsgarantier osv. 

Utöver de grundläggande kraven arbetade myndigheten för ett par år sedan fram övergripande 

mål. En grupp tjänstemän satte sig då ner och diskuterade kvalité grundligt och försökte se på 

kvalité ur olika perspektiv, man landade då mycket nära de föreskrifter som fanns från 

socialstyrelsen.  Anledningen till att de gjorde om detta arbete själva var att man ville försäkra 

sig om att man höll med socialstyrelsen om att kriterierna var relevanta. Under detta arbete 

deltog inga medarbetare eller brukare men vår respondent påpekar att man annars har mycket 

samarbete med utförarna.
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Målen mottogs av utförarna utan direkt större motstånd, troligen för att myndigheten 

avsiktligt inte styr i detalj för att det ska vara möjligt att nischa sin profil. Ett exempel på ett 

kvalitetskriterium är: ”Kunden ska vara nöjd med den insatts som de fått”

5.4.2 Vårdnivåer

Man har lite olika modeller för att utförarna ska få rätt ersättning utbetald. Inom hemtjänsten 

beviljas timmar och inom äldreboenden görs det en grundläggande utvärdering av en ansvarig 

inom myndigheten där brukaren placeras på en vårdbehovskala mellan 1-8, denna fungerar 

som underlag för ersättningen. Det är upp till varje utförare att hushålla rätt med 

pengarna/timmarna. My tycker att vårdnivåerna fungerar som en bra ersättningsbas. Vid 

behov av mer resurser till en brukare görs en ny biståndsbedömning. Det är de kommunala 

utförarna som har det svårast att få verksamheten gå runt, bland annat på grund av att de har 

större overheadkostnader, säger Pia.

5.4.3 Mätningar

Att jämföra sig med varandra blir allt mer vanligt. Nationellt jämför socialstyrelsen alla 

kommuner och utförare med varandra. De ställer samma frågor till ett urval brukare som 

skapar möjligheten att jämföra. My upplever att det blir viktigare med jämförelser men det är 

svårt att visa informationen på ett sätt så att det är helt jämförbart påpekar hon. SKL‡ har tre 

nöjd kund index frågor som de rekommenderar kommunerna att ställa i sina 

brukarundersökningar. I teorin ska man då kunna jämföra sig, men det är svårt för man har 

ofta gjort undersökningarna lite olika, en del har urval andra har totalundersökningar. 

På frågan om det var Nacka som hittat på kundvalet? Svarar My; ”Nacka var Pionjärer och

man tittar mycket på andra, Det finns ju alltid saker att lära”.

Ofta är det SKL som förmedlar kontakter och ordnar nätverk. My berättar att de samma dag 

fått ett samtal från SKL, där de undrade över hur Nacka jobbade med handläggningar inom 

socialtjänsten, då Nacka kommun har korta handläggningstider. Av SKL kan en kommun 

                                                            

‡ Sveriges kommuner och landsting. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. De arbetar 
för medlemmarnas intressen för att erbjuda stöd och service. SKL är en politiskt ledd organisation. De är cirka 
230 förtroendevalda som har ett uppdrag i förbundet. Man samlas en gång i månaden för sammanträden i 
styrelsen och dess arbetsutskott samt delegationer, beredningar och programberedningar (SKL, 2011).
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köpa en bedömning av kommunen som heter kommunkompassen där all kommunal

verksamhet utvärderas.

Socialtjänsten har valt ett antal parametrar för kvalité. Ett exempel på kvalitetsmått är om 

brukare på boenden kan välja mellan två rätter. När myndigheten i Nacka sedan gör sin egen 

undersökning har det visat sig att det för dem är viktigare att maten lagas på plats, än att det 

finns flera alternativ. När kommunen frågade anhöriga vad som var allra viktigast så var deras 

svar hyran.

SKL och socialstyrelsen arbetar just nu med ett projekt för att utveckla kvalitetskriterier för 

att man ska få bättre mått på kvalité. My menar att de var mycket dåliga i början, det var 

konstiga frågor och de hade valt missvisande respondenter.  Mätningarna hade exempelvis 

bara kommunala utförare med i undersökningarna, även i kommuner med lika stor andel 

privata aktörer. My och hennes kollegor har därför inte vågat göra så stor affär av 

socialstyrelsens mått än och väntar med spänning på socialstyrelsens nya kvalitetskriterier och 

hoppas att de ska vara användbara.

”Att hitta kvalitetsmått som verkligen mäter kvalité är mycket svårt, man mäter mycket av det 

som går att mäta. Men frågan är om man verkligen mäter kvalitén”

Man mäter inte idag är hur ofta en brukare byter anordnare. Det är något man verkligen skulle 

vilja mäta men det är just nu svårt. Man har ett bristfälligt manuellt verksamhetssystem som 

är likt ett analogt journalsystem där man följer varje enskild person från att ansökan kommer 

in till beslut. I ett bättre system ska man i princip bara kunna trycka på en knapp för att få en 

sammanställning.

Man mäter heller inte antalet avslag på ansökningar och jämför kommuner emellan därför vet 

My inte om Nacka är mer generös med att bistå resurser än andra, men påpekar att man i 

jämförelsenätverket mellan Södertörnskommunerna jämför en del relevanta variabler som till 

exempel kostnader. My tror dock att Nacka är rätt så generösa.

5.4.4 Tillsyn

Den fria marknaden kontrolleras genom att Nacka följer upp utförarna, myndigheten stöttar 

dock inte direkt verksamheterna i sitt kvalitetsarbete och ger utförarna fira händer på det 

området.
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Myndighetens tillsyn av marknaden består som minimum av att utförarna får ett antal frågor 

där de skriftligt får beskriva sin verksamhet varje år, detta kallas verksamhetsberättelse. 

Utöver dessa frågor lägger Myndigheten upp en årsplan för hur verksamheterna ska följas upp

ytterligare. Myndigheten har inte möjlighet att vara ute och kontrollera verksamheterna så 

mycket som de skulle vilja då det är hela 56 utförare inom hemtjänsten och ett tjugotal 

äldreboenden. Därmed anser de att det är mycket viktigt att vara lyhörd för synpunkter och 

klagomål och man försöker agera direkt vid missnöje.

Vid funna brister har man lite olika redskap att tillgå. Tillsynen görs ibland i form av 

återbesök med en grundläggande granskning av verksamheten och man föreslår då en 

åtgärdsplan. Därefter ges en varning och krav ställs på förbättring, vid mycket allvarliga 

brister kan avtalet hävas direkt, vilket har hänt inom hemtjänsten. Det förekommer inga 

sanktioner i form av böter från kommunen. Tillsynen sker mycket sällan i form av oanmälda 

besök men det förekommer. 

En annan del av marknadstillsynen sker i form av en brukarundersökning i enkätform där man 

försöker fånga deras uppfattning om kvalitén. Den undersökningen utförs av ett externt 

undersökningsföretag där myndigheten varit med och arbetat fram frågorna. I frågorna har 

man även tagit hänsyn till vad som omfattas av socialtjänstlagen.

Enligt socialstyrelsen kvalitetsmätningar har inte Nacka tillräcklig kompetens inom 

hemtjänstpersonalen. För att öka kompetensen anordnade Nacka för ett par år sedan ett 

projekt med stimulanspengar från staten som kallades kompetensstegen. Då erbjöd man 

biträden inom hemtjänsten vidareutbildning. De projektansvariga missade att socialstyrelsen

endast inkluderade rena omvårdnadspoäng, antingen gymnasiala eller från högskola i 

kompetensmätningarna. Därmed fick inte kommunen någon högre ranking i socialstyrelsens 

mätningar, trots att de som deltagit i kompetensutvecklingen ansåg att det var värdefullt och 

lärorikt.

My förklarade att när man började 1992 med konkurrensutsättning så var man mycket osäker 

på vad man faktiskt fick göra, vilka krav man fick ställa på utförare. De var därför mycket få

till en början men med tiden har kraven successivt skärpts. My menar att vissa av dessa

kanske borde skärpas ytterligare. Nacka följer upp anordnarna, men de har mycket fria händer 

och man stöttar inte nämnvärt för att öka kvalitén. 
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5.4.5 Arbetet på myndigheten

My påpekar att det är ett stort arbete att få alla att jobba åt samma håll och förstå fördelarna 

med vissa förändringar. Exempelvis så har Nacka nyligen inför ett system för synpunkter och 

klagomål där många anordnare känner sig angripna. De upplever inte att det är utvecklande att 

registrera synpunkter och klagomål till skillnad från kommunen, som i sin tur tycker att man 

då får veta precis var verksamheten behöver förbättras. Det dagliga arbetet känns enligt My

inte övermäktigt. Däremot ligger inte medarbetarnöjdheten på myndigheten för närvarande på 

topp och My upplever en viss oro hos tjänstemännen då de själva befinner sig i en stor 

omorganisering. Bland annat innefattas förändringarna av kostnadsredovisningar likt de i 

produktionsverksamheterna. 

Kvalité är utöver det självklara, grundläggande och lagstadgade. Kvalité för My är det som är 

kvalité i brukarnas ögon, men hon betonar vikten av ett gott bemötande, tillgänglighet och 

rättssäker handläggning. 

5.4.6 Lite om myndighetens långsiktiga mål

Det långsiktiga målet är att bygga beslut på evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap 

inom socialtjänsten. Forskningen kring effekterna på en socialtjänsts agerande är mycket 

torftig och man vet egentligen mycket lite.  Det är först efteråt man har sett när något gått fel.

Behovet av förändring inom socialtjänsten tror My är för att man vet för lite, man vet inte om 

man gjort rätt eller fel. Där behövs forskning systematisering, mätningar.

5.5 Nackas Produktion

5.5.1 Kvalitetstyrning

När fokus ständigt är riktat mot kund och kvalitet är det heller inte helt förvånande att nya 

tjänster som behandlar just dessa bitar uppstår, däribland tjänsten ”kvalitetsstrateg” för Nacka 

kommun – vår andra respondent, Pia.

Det så kallade huret är som nämnts tidigare upp till den enskilde utföraren. Nacka kommuns

brukarundersökning kommer ut varje år, däremot följer Pia kontinuerligt upp via egna 

kundundersökningar för att ytterligare kvalitetssäkra sina verksamheter. Det kan handla om 

allt från hur pass bra man trivs med rummet man blivit tilldelad till personalens dagliga 

bemötande. Pias arbete går ut på att arbeta långsiktigt med kundnöjdheten (synonymt 
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kvaliteten). Vår respondent berättar till exempel om ett äldreboende som hade haft dåligt 

resultat på kundbemötande och förklarar att de under just denna period haft många chefsbyten 

vilket hade resulterat till låg medarbetarnöjdhet som slog över till brukaren. Ett annat exempel 

är ett äldreboende där medarbetarnöjdheten gick ner drastiskt vid ett schemabyte vilket visar 

att mycket små förändringar syns i mätningarna. En kvalitetsstrategs uppgift är vid sådana 

tillfällen att agera stöd för ledningen och försöka hjälpa denna att motivera sin personal samt 

förklara vikten av gott bemötande oavsett personliga angelägenheter. Respondenten upplever 

att den största utmaningen i hennes arbete är just att få kvalitetstänket att genomsyra 

organisationen i alla led. Hon menar på att det är utförarna som skapar kvaliteten medan 

kvalitetsstrategen bara följer upp och kommer med förslag på förbättringar. 

5.5.2 Arbetssätt

En aktuell satsning Pia berättar om är complainment management, inspirerat från tidigare 

forskning som styrker att kundnöjdhet är starkt kopplad till möjligheten att få uttrycka 

missnöje och upplevelsen av att ens klagomål faktiskt följs upp. Pia berättar om ett 

äldreboende där man återkommande har fått klagomål om strumpor som kommit bort i tvätten. 

Detta ledde till att man under en period fick räkna varje strumpa vid varje tvätt för att komma i 

bukt med problemet och så småningom anställde man en tvätterska. Pia sammanställer även så

kallade fokusgrupper, det vill säga representanter för medarbetare och brukare inom olika 

verksamheter. Dessa grupper möts med jämna mellanrum och diskuterar olika ämnen som 

förebereds på förhand. Det kan handla om vad kvalitet är för den enskilde, vad som skulle 

sätta guldkant på dennes vardag (ett exempel kan vara önskan att få en räksmörgås varje 

fredag eller kaffe hämtat in på rummet och liknande). Dessa diskussioner följs sedan upp av 

kvalitetsstrategen och fungerar som underlag för förslag till ytterligare förbättringar. 

Pia använder sig även av balanserat styrkort som går ut på att definiera ett antal strategiska 

mål och styrtal som därefter utvärderas (Nacka Kommun, 2011). Nyckeltalen hanterar 

exempelvis kundfokus, humanfokus, processfokus och finansiellt fokus. Syftet med det 

balanserade styrkortet är kontinuerlig förbättring, engagerade medarbetare samt en 

mätningsbaserad ledning. Pia är ödmjuk inför att allting inte går att mäta men menar att 

balanserat styrkort ändå är ett bra sätt att få en överblick över organisationens ”hårda värden”.

Pia ser det som sin uppgift att erbjuda kunden något utöver den basala, mätbara kvaliteten. 

Hon menar att de flesta som jobbar med kvalitet på myndighetsnivå fokuserar på tillsyn och 
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avtal vilket visserligen är viktigt för verksamheten men inte vidareutvecklar tjänsterna. För 

henne är kvalitet när en tjänst motsvarar eller överträffar kundens förväntan. Det handlar om 

att vara lyhörd inför kundens behov. 

”Om man sedan packar in detta i lean, ISO 9000 eller styrkort är mindre viktigt”

Det väsentliga är viljan att arbeta för nöjdare kunder vilket Pia brinner för i sitt arbete. I 

slutändan anser Pia ändå att det är upp till ledningen att förankra kvalitetspolicyn till 

medarbetare då det är de som faktiskt ”äger” kvalitén. För att försäkra sig om att alla är med 

gäller det att redan vid nyrekrytering informera om kvaliteten i varje verksamhet. Pia har 

ingen formell befogenhet att fatta beslut till hur arbetet skall genomföras. Hon erbjuder endast 

förslag, arrangerar föreläsningar, sammanställer powerpoints och förbereder material för 

verksamhetscheferna. Pia medger att det i början var svårt att finna relevanta och mätbara 

faktorer. Det har varit en lång process och hon menar att mätningarna har förbättrats då man 

vågat prova sig fram. Pia poängterar att det är viktigt att inte dra sig för att tänka om och testa 

nya sätt. 

5.6 Utförarna

5.6.1 Äldreboendet Forellen

Forellens verksamhetschef Fia anser att kvalitetsarbetet är relevant och hon har själv arbetat 

som kvalitetsutvecklare. Kommunens krav och tillsyn är enligt henne relevant och hon 

upplever ett stöd från kommunen. Alla instanser gör sina egna undersökningar men Fia

påpekar att det är statistik och när materialet är sammanställt så är det redan lite förlegat. 

Undersökningen förklarar inte hur det ser ut idag utan snarare hur det såg ut när 

undersökningen genomfördes. 

Fia ser en viss enkättrötthet hos de äldre då hon tycker att återkopplingen till de äldre många 

gånger är eftersatt, de får sällan reda på vilka åtgärder undersökningarna resulterar i. 

Enkäterna är också lite problematiska då anhöriga ofta fyller i enkäten och svarsfrekvensen är 

låg men den ökar successivt påpekar hon. De försöker arbeta med fokusgrupper då dessa 

speglar dagsläget bättre och skapar ett större engagemang.
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5.6.2 Äldreboendet Karpen

Kia är verksamhetschef på detta boende som ägs av Karpen. Hon är ung och nyutexaminerad 

inom sociologi till skillnad från de flesta kollegor i samma position som oftast har en 

sjuksköterske- eller annan vårdutbildning i ryggen. Detta äldreboende drivs inte på uppdrag 

av Nacka kommun utan ingår i en större koncern. Boendet har byggts på eget initiativ och 

verksamheten bedrivs helt i egen regi vilket innebär att man själv står för samtliga kostnader. 

De 45 platserna säljs sedan till bland annat Nacka kommun. Man skriver även på ett ramavtal 

centralt med Nacka där man fastställer vad som ska ingå i tjänsten om man blir tilldelad plats 

på boendet. Utöver detta upprättar man en individuell plan med brukaren kring dennes 

önskemål. Denna form är ganska ovanlig. Utöver Karpens två verksamheter finns det ett till 

boende som drivs på samma sätt. Karpen har tiotusen anställda inom äldreomsorgen och 

sammanlagt ett tjugotal enheter i Sverige.

Som utförare i Egen regi har man ganska fria händer och man upplever att kommunen är 

frånkopplad från verksamheten. Karpen behöver till exempel inte följa kommunens riktlinjer 

för patientsäkerhetsberättelser och behöver heller inte redovisa lika mycket som en 

entreprenadenhet§. Boendet har även friheten att själva välja hur de ska upprätta ett 

kvalitetssystem som kommunen sedan ska få ta del av. 

Koncernen har sin egen tillsyn och kontroll i form av en MAS** och de har en 

matomsorgschef som kontrollerar kosthygienen, exempelvis temperaturen på maten, 

datummärkning och liknande. De använder sig av ett kvalitetssystem som heter kvalimax som 

är ett avvikelsesystem. Man utför egenkontroller ca 3 gånger per år där man låter anställda 

inom organisationen svara på ca 100 frågor gällande alla delar av verksamheten. Man följer 

upp via egna brukarundersökningar liksom Socialstyrelsen och Nacka (som skickar ut till sina 

köpta platser). Om boendet får mindre bra resultat på brukarundersökningar så dokumenteras 

de i förbättringsloggen. Man följer där upp bristerna och försöker ta reda på varför de har 

uppstått och vad man behöver förändra. Till loggen för man även in klagomål från boendets 

egen ”synpunktsbrevlåda”.

                                                            

§ Kommunalt beställd verksamhet, exempelvis via upphandling

** Medicinskt ansvarig sjuksköterska, innehar övergripande omvårdnadsansvar i verksamheten och är 
överordnad övriga sjuksköterskor.
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Kommunen kommer ibland in, såväl anmälda som oanmälda, och gör sina undersökningar 

och uppföljningar. Som utförare löper man ständigt risk att granskas vilket enligt Kia är 

positivt eftersom man på så vis verkligen inte har möjlighet att tumma på rutiner. Vid 

kontrollerna granskas att företagen kontinuerligt dokumenterar i sina egna kontrollpärmar 

(skriver ner temperaturen på maten, märker datum vid öppning av förpackning och liknande) 

samt att man följer kommunens generella riktlinjer. Även socialstyrelsen och apoteket gör 

sina kontroller.

5.6.2.1 Kundval och vårdnivåer

Det finns många äldreboenden i Nacka vilket gör att konkurrensen är stor dem emellan. Man 

jämför sig mycket med andra och även om Karpen är relativt nytt upplever man just nu hot 

från en nyetablerad aktör som är ännu nyare och ännu fräschare. Detta är positivt då man 

ständigt sporras till att bli bättre men är å andra sidan också en stressfaktor. 

Kia upplever att det idag är de äldres anhöriga som oftast står för valet av boende. 

Förmodligen hade dagens äldsta generation nöjt sig med det lilla som varje hem erbjuder. 

Deras barn är de som faktiskt kommer in och jämför boenden innan placeringen.

”Det kan verkligen skilja sig i vad man får om man är på hugget”

Tack vare kundvalet kan inte kommunen styra vart den äldre hamnar men Kia tror att man 

gärna fyller sina egna boenden så långt det går för att utnyttja de resurser man ändå har 

kostnader för.

Kommunens checkbelopp är i jämförelse med Stockholm stad mycket låga. Medan 

Stockholm har generaliserat resursbehovet till tre nivåer har Nacka valt att precisera 

kostnaderna så långt det går till åtta checkbelopp. Detta påverkar ersättningen markant då 

denna betalas ut per vårddygn. I Stockholms vårdnivå 3 får man femtio kronor mer än Nackas 

vårdnivå 8 men mycket få kommer upp i denna nivå. En skillnad på femtio kronor per 

vårddygn innebär en stor del av exempelvis dygnets matkostnad.

Kia tvivlar på om Nacka egentligen tjänar på detta i längden, eftersom man med det här 

systemet måste ringa in handläggare varje gång någons vårdbehov ökar och ny bedömning 

måste ske. Ersättning får man retroaktivt från den dagen man anmäler det förändrade 

vårdbehovet.
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Vårdnivåerna kan vara lite krassa då det som för personalen är krävande inte finns med i 

biståndsbedömningen. Hur mycket tid man behöver lägga på en brukare kan vara mer 

beroende av dennes personlighet än det medicinska vårdbehovet. I övrigt tror Kia inte att 

Nacka är mindre generösa gällande beviljandet till äldreboende. 

Dokumentation och enkäthantering är en stor del av undersköterskornas arbete. Detta kan 

upplevas besvärande då de har mycket att göra som det är och det tar tid från kunderna. 

Exempel på arbete utöver omvårdnad är att märka förpackningar. Enkätundersökningarna från 

de olika instanserna medför ett dubbelarbete för så väl personal som boende. 

Kvalitet för Kia är en bra vård och omsorg för kunden. De exempel hon tar upp är att de 

boende får en näringsriktig kost, bra stimulans i form av aktiviteter samt många utevistelser. 

Möjlighet till rehabilitering för att bibehålla de funktioner man har kvar, samt tillräckligt med 

personal för att få den omsorg man behöver men det kan vara svårt att få bemanningen att 

överensstämma med behovet för att uppfylla kvaliteten.

5.6.3 Hemtjänstföretaget Mörten

Moa arbetar på det fristående hemtjänstföretaget Mörten. Hon har själv läst kvalitets och 

verksamhetsutveckling på universitetet utöver undersköterska. 

5.6.3.1 Intern kvalité

Mörten arbetar efter ett eget kvalitetssystem med egna policyformuleringar som innefattar 

”Kommunikation, samarbete och information” och dessa ska alla medarbetare känna till. De 

finns dokumenterade i en pärm med övriga rutinformuleringar. Moa besktiver det som ett 

levande material som revideras med jämna mellanrum för att utveckla verksamheten hela 

tiden. Hon tror att det är viktigt för att skapa en trygghet både för kunden och för 

medarbetaren. Orrens mål är att alla medarbetare ska ha någon form av utbildning för att på så 

sätt ge den bästa omvårdnaden ut mot kund. 

Man strävar efter att lägga upp arbetet så att varje medarbetare gör det som de är bra på och 

intresserade av till exempel har de en liten grupp som valt att arbeta palliativt (vård i livets 

slutskede). Detta tror Moa är en förutsättning för att hålla en hög kvalité. 

”Man ska kunna se och ge det lilla extra som inte kostar något men som ger en nöjd kund.”
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Det är viktigt att ha ett bra samarbete med externa samarbetspartners som hemsjukvården, 

rehabiliteringen på Nacka sjukhus, biståndshandläggare och inte att förglömma alla anhöriga.  

Moa poängterar att kvalitetsarbetet också handlar om att utöka kundunderlaget för att 

företaget ska ha en framtid.

5.6.3.2 Kommunen

Man upplever inte något stöd eller direktiv från kommunen och vet heller inte om de bedriver 

något kvalitetsarbete. Kommunens brukarundersökningar ger företaget en fingervisning men 

man genomför varje år en intern kundundersökning (som är en del av uppdragsavtalet med 

kommunen). Undersökningarna är en del av företagets utveckling och fungerar som 

hjälpmedel för att förstå kundens behov. 

Moa anser att ramavtalet som ligger till grund för att kunna bedriva verksamheten är lite 

problematiskt. Hon menar att kommunen bestämmer ramarna för avtalet och är inte 

intresserad av att föra en dialog med utförarna. Moa och några kollegor från andra utförare 

har försökt både på politiker- och tjänstemannanivå, utan framgång.

”Vi har krav på oss utifrån avtalet som måste uppfyllas, men jag har aldrig varit med om att 

kommunen varit ute på verksamheten för att verkligen kontrollera att vi uppfyller kraven. 

Varje år svarar vi på en enkät som kommunen skickar ut, och den ska ju vara ärligt besvarad. 

Men eftersom vi upplever att inga kontroller görs så behöver man kanske inte vara så ärlig”.

Moa framför även kritik till att handläggare rekommenderar utförare för brukare, att 

ickevalssystemet inte revideras och underhålls samt att informationshanteringen kring 

nedläggningen av den kommunala hemtjänsten var undermålig.

Moas uppfattning när hon lyssnar på det ”gamla gänget” som varit med sedan allra första 

början vid införandet av kundvalet är att det var väldigt lösa tyglar då, utförarna fick i stort 

sett göra som de själva ville.

5.6.4 Hemtjänstföretaget Laken

Li är verksamhetschef på Laken sedan ett antal år. Hon har en bakgrund som undersköterska 

inom landstinget och var med vid ombildandet av en verksamhet till personalägt styre.
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Li på Laken använder sig av brukarundersökningarna men påpekar att svarsfrekvensen är 

ganska låg. Hon tycker att de enkäter som skickas ut är okej och att de har lite olika fokus:

kommunens, Socialstyrelsens och deras egen. Hon påpekar att det är viktigt att tänka till: Hur 

är frågan ställd, finns det olika tolkningsmöjligheter och vad är det som man egentligen fått 

svar på? De enkäter som de äldre svarar på idag är relevanta och vettiga men de bör inte bli 

fler, det skulle vara svårt att motivera för kunden.

Li berättar att det förekommer stöd från kommunen i form av erbjudanden om kurser samt 

samordning och information om andra organisationers kursverksamheter. Under den senare 

tiden har alla anordnare erbjudits två kurser en om kost och en om fallolyckor. De har även 

blivit informerade av kommunen om en demenskurs som demensförbundet anordnar. Li är 

osäker på om någon av kurserna skulle kunna ge några gymnasiepoäng.

Li tycker att det är mycket bra initiativ från kommunen då många småföretag knappt klarar 

sig som det är och inte skulle ha råd med vidareutbildning. Hon skulle dock önska sig lite mer 

stöd i form av utbildning eller samordning av utbildning om arbetsmiljö för personalen som 

säkra lyft och ergonomi. Kommunen lägger dock mest fokus på brukaren även om hon tycker 

att det indirekt även gynnar denne. De kurser som hon hittat har de inte råd med just nu detta 

trots att de är ett av de större företagen som har vissa samordningsmöjligheter. Det man 

kontrollerar minst är personalpolitik som villkor till anställda, kommunen ser till brukaren.

Kommunens tillsyn är relevant och snarare inte tillräcklig, de får höra så mycket från personal 

och kunder om oseriösa företag. Exempelvis bristande arbetsvillkor då personal ibland inte får 

betalt hela sin arbetstid utan bara för tiden hos kund. Även kunder har berättat att de inte får 

all sin beviljade tid men de fakturerar för den

Li berättar att kommunen håller på och att införa ett tidsredovisningssystem, som innebär att 

man med hjälp av en mobil med kamera och uppkoppling ska stämpla in och ut hos varje 

brukare. Varje företag kommer att få stå för delar av investeringskostnaderna själva. 

Kommunen ska stå för systemsäkerheten och de komponenter som behövs hos brukaren. 

Kommunen anser att timersättningen är så pass stor att den kan omfatta restid och vissa andra 

kostnader men det håller inte Li med om. Hon tror att det kommer bli svårare att få ekonomin 

att gå ihop eller så får personalen springa mellan sina brukare.
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Li tror inte att det nya tidsredovisningssystemet kommer att spara några pengar. Hon tror 

dock att det kommer att spara en del tid vid fakturering då faktureringsunderlagen kommer att 

kunna tas direkt ur systemet men hon tror också att det kommer att vara mer arbete med 

avvikelser. Li tror att man gör den här satsningen för att det är flertalet anordnare som inte 

sköter tidsredovisningen och inte schemalägger brukarbesöken. Hon hoppas att det är de 

företagen som försvinner sedan men de kommer ju alltid försöka att hitta kryphål då det 

kommer att finnas någon form av avvikelsehantering.

Laken är verksamt i ett flertal kommunen och de olika verksamhetscheferna samarbetar med 

varandra. Hon tycker att Nacka kommun är hyfsat generösa med att bevilja omsorg och de 

tider som avsätts för sysslorna är rimliga i jämförelse. Hon tycker också att det fungerar bra 

med handläggningarna och att man kan resonera och föra en dialog med dem. 

Kvalité för Li är integritet inför brukaren och att denne får all sin beviljade tid men även att 

det finns goda rutiner kring hela verksamheten allt ifrån rutinerna hos kund som kost och 

hjälpmedel till en säker hantering av nycklar och kundlistor.

Kvalité är att både kund och personal upplever Laken som ett kontor som är bra i ett 

kvalitetsperspektiv. Att de har kunnig personal som alla vet vad som ska göras hos brukaren 

och att denna känner en trygghet i att personalen vet vad de ska göra. Genomförandeplanen är 

en av kommunens krav som ska vara inne hos dem inom två veckor, i den ska man 

tillsammans skriftligt formulera omsorgsbesöken. Kontinuitet är något som man på Laken

försöker att skapa genom ett kontaktmannaskap det innebär att den ordinarie personalen är 

områdesbunden för att det inte ska komma en ny personal varje dag. Li berättar att de inte har 

så stor ruljans på personalen som en del andra företag och att det också säger något bra. Hon 

berättar att en del anordnare har många timvikarier och få fast anställda. 

Li tycker att de gamla kan ställa krav och säger hur de vill ha det. Det är inte så många som 

byter men de händer av olika anledningar. Hon tror dock att 40-taliserna kommer att ställa än 

mer krav då de är vana vid att ta ställning och tala för sig. Hon berättar att de anhöriga som 

inte har en åsikt och kan tala för sig har ofta en anhörig som tar ställning. 

Det händer att vissa kunder ställer orimliga krav. Det är då viktigt att markera vad det är för 

tid som är beviljad från kommunen och om brukaren inte är nöjd med det får de ta det med 

handläggaren eller byta företag till någon anordnare som har möjlighet att anpassa sig. Det är 
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viktigt att personalen står eniga mot brukaren om vad och hur saker och ting ska göras. Är 

personalen inkonsekvent kan det skapa en missnöjdhet hos brukaren. Det är mycket viktigt att 

vara tydlig och överrens om vad som är beviljat hos en ny brukare och vara tydlig med vad de 

kan förvänta sig av ett hemtjänstföretag. Li poängterar att hon inte lovar något bara för att 

vinna kunden, det skulle inte gynna någon, det är ett bra koncept som fungerar tycker hon. 

Li märker inte av ickevalssystemet särskilt mycket. De får sällan in kunder som inte har valt 

själva. Hon har inte koll på det systemet och hoppas att det är någon som håller reda på att allt 

går rätt till. ”Någonstans bör det vara någon som håller reda på att ingen favoriserar någon 

verksamhet” men hon tvivlar på om det fungerar fullt ut i praktiken. De har hört av någon 

brukare att de blivit rekommenderade Laken av någon handläggare som de samarbetar bra 

med. Det är ju trevligt att de tycker att Laken är bra men samtidigt skulle det kännas fel om 

hon fick reda på att något företag fått många kunder på grund av att handläggarna inte varit 

neutrala.  

Förr tycker Li att man såg ner på kommunanställda, man ansåg att de var bekväma av sig och 

inte tog tag i saker. Hon är inte en sådan person och gillar inte sånt beteende därför tycker hon 

att konkurrens är ett fungerande system i många aspekter i samhället, det driver saker vidare, 

håller en på topp. Det är inte lika tungrott som i en kommun. Även landstingets verksamheter 

blev bättre av konkurrensutsättningen.  

Att arbeta långsiktigt är svårt när man arbeta så här. Det är svårt att planera arbetet då 

situationen kan förändras mycket fort. Exempelvis om flera storbrukare blir inlagda på 

sjukhus får de ett stort inkomsttapp som kräver marginaler och riktig mycket flexibilitet. 

6 Metoddiskussion 

Tanken med att jämföra verksamhetschefernas svar förändrades lite under arbetets gång. 

Vissa respondenter valde att svara via mail medan andra föredrog ett personligt möte eller 

telefonsamtal. Detta ledde till att svarens utfall blev väldigt varierande och bidrog till ett 

större material. Det har varit svårt att dra slutsatser av svaren vi fått via mail eller telefon då 

dessa inte var särskiljt uttömmande. 
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7 Analys/resultat

Syftet med denna uppsats är att studera hur kvalitetsmålen inom äldreomsorgen utformas och 

förmedlas till omsorgsutförarna i Nacka kommun och hur dessa sedan följs upp samt 

uppfattas.

7.1 Marknaden som Norm

Kvalitetsnormen dominerar hela samhället och vi som forskande studenter är själva fostrade i 

detta paradigm. Det är därför svårt för oss att kliva utanför ramarna och vara helt objektiva. 

Kritikerna mot kvalitetsrörelsen är nu för tiden få och man ser sällan inom omsorg någon 

alternativ styrmetod än en konkurrerande marknad. Såväl myndighetens som utförares kritik 

håller sig inom de institutionaliserade marknadsnormerna. Den kritik som förekommer är 

istället i form av att man borde utveckla de metoder som redan används, till exempel kritiserar 

man hur pass konkurrensneutral marknaden och dess aktörer egentligen är, och inte 

marknaden i sig. 

Samhällsdebatten omfattar effektiviseringar och resursfördelning men det är individuell 

kvalitetsutformning för den enskilde som dominerar samtalen. Det kan tyckas vara ett nobelt 

ställningstagande men samtidigt uttrycker våra respondenter att ett sådant tänkande är en 

självbevarelsedrift för en verksamhetens överlevnad på marknaden. Därmed har kunden den 

avgörande makten och tilltron till marknadens förmåga att slå ut oseriösa utförare har under 

en lång tid varit mycket stor. 

7.2 Utformning och Förmedling

Vabö och Townley beskriver vida och övergripande formuleringar som är applicerbara på alla 

typer av verksamheter. Dessa är tydliga i Nacka kommuns målformuleringar som är så 

självklara att de egentligen knappast kan kallas kvalitet utan snarare grundläggande sunt 

förnuft. Däremot likställer My ett flertal gånger kvalitet med just dessa formuleringar som vi 

anser endast vara ramar för kvalitetssäkring. De mål som finns är knutna till socialtjänstlagen 

som utgör ramen för omvårdnad. 

Målstyrningen är tydligast mellan politiker och tjänstemän där politikerna är frikopplade från 

beslut i specifika fall. Även mellan myndighet och utförare finns målstyrning då man inte ger 
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särskilt mycket direktiv. Detta är också en del av kommunens filosofi då man har valt att lita 

på utförarnas förmåga att själva bestämma hur hög kvalitet bör uppnås eftersom denna skapas 

i mötet mellan vårdare och brukare och därför finns inga direkta kvalitetsdefinitioner. Krav 

ställs på att utförarna själva jobbar med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkringssystem,

deras definitioner är i sin tur mycket praktiska, det vill säga de metaforiska kvalitetsbegreppen 

finns på utförarnivå inte längre kvar. Processtyrning i Taylors anda förekommer också starkt, 

ett exempel på detta är checksystemet där man ger tid i exakta minuter eller belopp utifrån 

vårdskalor och än mer det nya tidsredovisningsystemet.

Det verkar inte vara den ökade kvalitetssäkringen med hjälp av modern teknik eller vad det nu 

må vara för metod som kritiseras och ironiseras. Den kan till och med ses som positivt till en 

början. Det är snarare att överordnade bestämmer att det ska göras och då inom de 

ekonomiska och tidsmässiga ramarna som man tidigare i princip endast utförde tjänsten.

7.3 Uppföljning

Den faktiska uppföljningen i Nacka ligger helt i brukarens makt. Det är deras val som styr 

resurserna och det är efter deras synpunkter och klagomål som man gör noggrann tillsyn. Det 

är allmänt känt att konkurrens ger medborgare större makt, men frågan är om man är 

medveten om att man även styr tillsynen. Det tycks inte vara så om man tittar på 

brukarundersökningarnas svarsfrekvens som är väldigt låg. 

Tidigare organisationsforskare har riktat skarp kritik mot att det mätbara idag är det enda som 

räknas, att mjuka komplexa värden blir obetydliga. Man menar att detta faktum inte 

uppmärksammas av dagens tjänstemän. Hos de tjänstemän och verksamhetschefer vi 

intervjuat tycker vi dock oss se en ödmjukhet inför att allt inte är mätbart och vi anser att det 

vore konstigt om man inte hade märkt det vid det här laget. Mätningarna är mer ett underlag 

för utvärdering och verksamhetsutveckling och man har i åtanke att den faktiska kvaliteten 

inte riktigt går att mäta. För myndigheten fungerar mätningarna också som ett sätt att börja 

lagra kunskap för vad biståndsbeslut får för långsiktiga konsekvenser.

Mätningarna tycks även till stor del göras i syfte att kunna jämföra sig med andra. Innan vi 

genomförde denna studie hade vi inte räknat med att jämförelser skulle utgöra en sådan 

central del av styrningen. Våra respondenter talar mycket om jämförelserna men inte vad man 

i detalj väntas få ut av dem. På frågan varför man har infört kundval, kostnadskontroller och 
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alla dessa jämförelser får vi inte något entydigt svar. Det var så länge sen att inga alternativ 

diskuteras. Kvalitetsrörelsen är så dominant att man tycks vara indoktrinerad på sitt arbetssätt, 

det verkar vara ett institutionaliserat tåg som merparten av landets kommuner mer eller 

mindre har hoppat på. Normen har dessutom utmynnat i en ny lag (LOV).

Något man inte mäter är bytesfrekvensen vilket vi upplever är underligt då den informationen 

skulle visa vilka verksamheter som misslyckas att tillfredställa brukaren och som behöver 

tillsyn, därmed skulle man kunna fördela tillsynsresurserna bättre. Denna information skulle 

även säga en del om hur pass kompetent marknaden är som kvalitetsreglerare och hur 

benägen man som brukare är att faktiskt byta. Denna information finns hos myndigheten då 

man betalar ut checken till den valda eller omvalda utföraren. Trots detta väljer man istället 

att lägga större vikt på att trötta ut brukaren med enkäter för tillsyn, som troligen kan vara nog 

så svåra att svara på om man exempelvis är dement eller har svårt att se.

7.4 Uppfattningar

Att vara egenföretagare och entreprenör tycks skapa mer självkänsla än att se sig själv som en 

städande undersköterska, trots att man utför samma arbete. Samtliga respondenter kritiserar 

den bekväma lunken som förknippas med det tidigare kommunala styret. 

Verksamhetscheferna känner sig starkt frikopplade från kommunen och ser sig själva som 

fristående aktörer. De flesta är nöjda med detta men vissa önskar att kommunen skulle 

bedriva mer tillsyn då oseriösa anordnare finns kvar. Även om man trivs med en 

entreprenörsroll så verkar marknaden inte bidra till trygghet. En av respondenterna tycker till 

och med att kommunen inte bryr sig och är för ointresserad. Men sett ur ett annat perspektiv 

kan man säga att kommunen litar på att utförarna är kunniga i det de gör och myndigheten 

vidtar åtgärder endast vid indikationer på att verksamheter missköts. Att vissa inte märker av 

det stöd som kommunen erbjuder i form av utvecklingskurser kan bero på att man förväntas 

delta i detta stödarbete under egen arbetstid eller själv stå för dess kostnad. 

7.5 Avslutande kommentar

Vi upplever att inga styrformer har tagits bort utan snarare lagts till och omfördelats 

sinsemellan. Webers byråkrati ligger fortfarande som en stabil grund med lagar, oberoende 

tjänstemän och administrativa avtal. Till det har man adderat Taylors 

effektiviseringsperspektiv med noggrann kostnadsuppföljning och exakt tidsrapportering. 
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New Public Management har inte eliminerat någon av dessa styrformer utan istället förskjutit 

makten till medborgarna då man har stor tilltro till människans rationella handlande utifrån 

sitt och andras bästa. Målstyrning och processtyrning tillämpas parallellt i Nacka. Kvaliteten 

är målstyrd medan kontrollen, mätningarna och resursfördelningen är Tayloristisk vilket gör 

att ramarna för kvaliteten blir ganska begränsade. En brukare kan vara beviljad exempelvis 45 

minuters hjälp på morgonen, 30 minuter på lunch och en 30 minuter på kvällen. En timme ger 

en privat utförare 328 kr per på dagen och 278 kr på kvällen och det är inom dessa 

tidsmässiga och ekonomiska ramar som utföraren och brukaren har friheten att utforma 

kvalitet. Utifrån de vida kvalitetsvisioner där man utgår från den enskildes behov blir 

mätningarna lite motsägelsefulla när man sammanställer kvaliteten i endast ett fåtal frågor 

som besvaras på en femgradig. Kanske vore det mer i linje med valfriheten att låta brukaren 

utvärdera verksamheten med egna ord, även om det inte är riktigt möjligt då det skulle 

innebära en större transaktionskostnad i både och pengar. 

NPM-styret handlar väldigt mycket om resurseffektivitet och det framgår ofta i våra samtal 

hur bra man anser att marknaden är på att nyttja resurser. Det framkommer däremot inte att 

man uppfattar de omfattande redovisningarna, jämförelserna och mätningarna som en 

transaktionskostnad knuten till den faktiska omvårdnadstjänsten. 

I och med att kommunens fokus nu ligger fullt ut på brukarna har man avsagt sig det yttersta

ansvaret för personalens arbetsmiljö, anställningsvillkor och liknande. Marknaden gynnar

säkerligen de flesta brukarna och skattebetalarna men hur det påverkar medarbetarna är mer 

oklart. Det kan mycket väl vara så att det skapar stress att ständigt kontrolleras och befinna 

sig i en konkurrensutsatt situation. Få studier har gjorts om detta och det skulle vara intressant 

att ta del av personalens upplevelser för vidare forskning.
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Bilaga 1.

Stödfrågor till kvalitetsexperterna

 Beskriv Nackas organisation, arbetsgången?  (Vad innebär myndighetsutövning)?. 

Din bakgrund, hur hamnade du här, beskriv ditt arbete?

Nacka tillämpar Konkurrensneutralitet, tycker du att det medför lika villkor för 

kommunala och privata utövare.

 Socialstyrelsens Jämförelser, rätt så genomsnittliga resultat. Hur förhåller man sig till 

det?

 Kunden vet alltid bäst - vad innebär det för utmaningar, eventuella nackdelar för Er?

 Är det vanligt att utförare slås ut?

 Tycker du att kundvalsystemet är ett bra sätt att säkra kvalitén? Finns det inte risk för 

kortskitiga lösningar?

 Motiverar eller stressar det upp utförarna och tjänstemännen? 

 Vad är den långsiktiga visionen och hur strävar ni ditåt? Vs. verkligheten

 Vad är svårast att mäta och utvärdera  ( ex. är kompetens enbart yrkesutbildning) i det 

medmänskliga mötet? (etik, moral, medkänsla). Åtgärder? 

 Hur arbetar man kvaliteten nedåt och motiverar personalen? Är de intresserade, 

positiva? (Studiecirklar - vilken personal?)

 Känner ni till Guldkanten? Hur mäts och utvärderas den?

 Undersöker man hur valet av utförare görs? Av vem?

 Vad händer om någon inte välja själv eller med hjälp av anhörig? – Vem väljer då?

 Hur vanligt att man byter utförare och hur ofta? 

 Beviljandet kopplat till god ekonomisk tillväxt. Hur generösa är Nacka nationellt sett?

 Vad gör Nacka unikt?



Bilaga 2.

1. Känns kvalitetsarbetet från kommunens håll relevant i ditt dagliga arbete?

2. Är brukarundersökningarna till någon hjälp?

Är de nödvändiga för att förbättra kvaliteten?

Hur gjorde man tidigare?

3. Upplever ni att ni får stöd och direktiv till HUR ni ska uppnå hög kvalitet?

Vad är bra? / Mindre bra?

4. Är kommunens krav / tillsyn rimliga?

5. Jobbar ni aktivt med kvalitetsutveckling?

6. Har ni egna kvalitetskriterier?

7. Vad är kvalitet för Dig?

8. Känner du till Nackas vision och grundvärdering?


