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SAMMANFATTNING 

Andelen äldre personer i Sveriges befolkning ökar, vilket leder till större behov av väl 

fungerande äldreomsorg. Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen oberoende om den 

utförs i offentlig eller privat regi. Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihet i kraft som 

bland annat syftar till att öka individens möjlighet att välja hemtjänstutförare. Idag har privata 

aktörer större möjligheter att etablera sig inom hemtjänsten. Kontrakten som tecknas mellan 

kommunen och en privat utförare är den enda direkta legala möjligheten för den ansvariga 

kommunen att påverka kvaliteten i verksamheterna. Därför är det viktigt att kraven som ställs 

i kontrakten tydligt beskriver vad kommunen vill att de privata aktörerna ska utföra och 

vilken kvalitet dessa tjänster ska ha.  

Syftet med studien var därför att undersöka om och hur kommunernas kontrakt med de 

privata utförarna fångar upp centrala aspekter av omsorgskvalitet inom hemtjänsten. En 

kvalitativ deduktiv ansats användes och en innehållsanalys genomfördes för att besvara 

frågeställningarna. Med hjälp av en utformad analysmodell besvarades vilken typ av 

kvalitetskrav som ställs i kontrakten.  

Resultaten visade att majoriteten av de identifierade kvalitetskraven i kontrakten beskrev hur 

omsorgstjänsterna ska utföras. Kraven utifrån de sex kategorierna, som ingick i 

analysmodellen, diskuterades i kontrakten. De flesta av kraven som ställdes i kontrakten var 

specificerade och uppföljningsbara. Dock visade det sig att det inte gick att mäta i vilken grad 

kraven var uppnådda. Utifrån studiens resultat verkar svårigheterna för kommunerna vara att 

formulera tillräckligt omfattande och mätbara krav, vilket kan försvåra styrningen av 

kvaliteten inom äldreomsorgen.  

 

Nyckelord: Vårdkvalitet, äldreomsorg, hemtjänst, valfrihetssystem 



 

ABSTRACT 

The elderly population in Sweden is growing, which means that more efforts by the home 

care services are needed. The municipality is responsible to ensure that their population gets 

the services they need by public or private home care agencies. In January 2009 the law of 

system of choice was introduced. One aim of the law was to give the individual more freedom 

to choose home care provider. The only legal way for the municipality to control the quality 

in private services is to establish a contract between them. Therefore it is important that the 

contract is well written, and that the municipality clearly expresses what quality they expect 

the home care provider to perform.  

The aim of this study was to examine how the contracts are written and what kind of quality 

the text expresses. A qualitative deductive approach was used and a content analysis was 

made to examine the contracts. A model for analysis was developed with the purpose to 

examine the contracts. 

The results showed that the majority of the text about the quality in the contracts described 

specific how the services should be performed. The six categories, included in the model of 

analysis, were represented in the contracts. However, the requirements described in the text 

were not designed to be measurable. The results showed that it seems difficult for the 

municipality to formulate requirements that are measurable. This can be a reason for the 

difficulties for the municipality to control the quality in the elderly care. 
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1. INLEDNING 

Andelen äldre personer i befolkningen ökar och allt fler av dessa bor kvar i eget boende högt 

upp i åldrarna. Detta innebär i sin tur att hemtjänsten har fått fler äldre personer med stora 

vårdbehov. Den nya utvecklingen gör att samhället står inför stora utmaningar då behoven av 

insatser inom äldreomsorgen ökar (Lennartsson & Heimerson, 2009; Josefsson, 2012). Detta 

ställer krav på en väl fungerande äldreomsorg med god kvalitet. De senaste åren har 

kvalitetsbrister inom äldreomsorgen uppmärksammats på flera håll i landet. Detta har 

föranlett en livlig debatt i media om hur kvaliteten kan förbättras, vilket resulterat i 

förändringar i styrningen och driften av äldreomsorgen på den kommunala nivån (Heldahl, 

2011).  

Med inspiration från marknaden har nya styr- och driftsformer i kommunerna växt fram. 

Exempel på detta är beställar- och utförarmodeller, entreprenader och valfrihetssystem. Det 

finns en tydlig politisk vilja att utöka omfattningen av olika former av valfrihetssystem. 

Införandet av lagen om valfrihet, LOV, som trädde i kraft den 1 januari 2009, syftade till att 

möjliggöra detta. Lagen reglerar hur valfrihetssystemen ska utformas och syftet med 

lagstiftningen är att den enskilde individens ställning ska stärkas genom valfrihet av utförare 

av tjänster inom välfärden. Ett ytterligare syfte med lagen innebär att en ökad konkurrens 

mellan utförarna förväntas leda till kvalitetsförbättringar (Konkurrensverket, 2011). Flera 

kommuner har infört valfrihetssystem och inom hemtjänst har införandet fått särskilt stort 

genomslag (Lundvall, 2012). Förändringarna de senaste åren har inneburit att privata utförare 

i större omfattning har möjligheter att etablera sig inom välfärdstjänsternas område. Uppgifter 

och tjänster som tidigare utfördes främst i offentlig regi utförs nu i allt större omfattning av 

privata utförare (Landelius, 2006).  

Fritt val inom vård och omsorg innebär att den enskilde individen har rätt att välja utförare av 

tjänster. Utförarna som ska verkställa tjänsterna ska vara godkända och ha tecknat kontrakt 

med den upphandlande kommunen (Lagen om Valfrihet [LOV], SFS 2008:962, 1 §). I 

kontrakten, som baseras på så kallade förfrågningsunderlag, ska de villkor anges som 

utförarna måste uppfylla för att bli godkända. Det ska till exempel framgå vilka krav som 

ställs på varje enskild tjänst (Konkurrensverket, 2011). Genom de kontrakt som tecknas 

mellan kommunen och utförarna, försäkrar sig kommunen om att den enskilde individen får 
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de omsorgsinsatser som anges i lagstiftningen och som framgår av kontrakten. Om brister i 

kvaliteten inom äldreomsorgen som drivs i privat regi upptäcks, är den enda direkta legala 

möjligheten för den ansvariga kommunen att påverka detta, att utgå från det kontrakt som 

upprättats dem emellan. Det är därför mycket viktigt att kraven som ställs i dessa tydligt 

beskriver vad kommunen vill att utförarna ska utföra och vilken kvalitet dessa tjänster ska ha 

(Heldahl, 2011; Isaksson, 2012). Mot bakgrund av detta är syftet med studien att undersöka 

om och hur kommunernas kontrakt med de privata utförarna fångar upp centrala aspekter av 

omsorgskvalitet inom hemtjänsten. 

1.1 Disposition 

Del ett i studiens disposition utgör inledningen och i del två beskrivs kvalitetsbegreppet inom 

vård och omsorg, utveckling, styrning av äldreomsorgen och hemtjänsten i Sverige. I del tre 

görs en redogörelse för metoden som använts i studien. I denna del görs även en beskrivning 

av utvecklandet av de analysmodeller som ligger till grund för resultaten som presenteras i del 

fyra. Slutligen diskuteras resultaten, metoden och slutsatsen av studien i del fem. 

Beskrivning av använda begrepp i studien 

Benämningen utförare används på de företag/verksamheter och därmed personal som utför 

insatserna i hemtjänsten. Begreppet den enskilde individen kommer att användas för den 

person som är i behov av omsorgsinsatser och som blivit beviljad omsorgs- och 

serviceinsatser enligt socialtjänstlagen.  

Flera benämningar finns för begreppet valfrihetssystem. I denna studie kommer 

valfrihetssystem användas. Begreppet valfrihetssystem avser det som inom hälso- och 

sjukvårdssystemen i landstingen kallas för vårdval eller hälsoval. I kommunerna benämns 

valfrihetssystem ofta kundval eller ibland hälsoval (Zanderin, 2011).  

Kontrakt kommer att användas som benämning på de avtal, som baseras på så kallade 

förfrågningsunderlag, som skrivs av kommunen och som styrning sker utifrån. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Äldreomsorgen i Sverige 

I flera decennier har Sverige haft en av de äldsta befolkningarna i världen. Ökningen av 

antalet och andelen äldre har framförallt skett efter 1960-talet (Thorslund, 2007). År 2012 var 

19 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre (Statistiska Centralbyrån, 2013). Andelen 

äldre i befolkningen beräknas fortsätta öka till följd av att medellivslängden har ökat och att 

stora årskullar nu når pensionsåldern. Drygt var femte svensk beräknas år 2030 vara 

ålderspensionär, ålder från 65 år och uppåt. Av denna anledning står äldres hälsa allt mer i 

fokus och behoven av insatser inom vård och omsorg ökar, vilket innebär att samhället står 

inför stora utmaningar (Lennartsson & Heimerson, 2009; Josefsson, 2012). Den åldrande 

befolkningen innebär ett stort behov av en väl fungerande hälso- och sjukvård och social 

omvårdnad. I genomsnitt tillbringas de två sista levnadsåren i vård- och omsorgen 

(Lennartsson & Heimerson, 2009). Dessutom bor allt fler äldre personer kvar i eget boende 

högt upp i åldrarna. Detta innebär bland annat att hemtjänsten har fått fler äldre individer med 

stora vårdbehov (Lennartsson & Heimerson, 2009; Josefsson, 2012). Mycket talar för att de 

kommunala hjälpinsatserna som finns idag är otillräckliga för de allra äldsta personerna i 

samhället (Lennartsson & Heimerson, 2009). 

2.1.1 Marknadsreformer i driften och styrningen av äldreomsorgen 

Många kommuner pressades av ansträngd ekonomi under 1990-talet, samtidigt som 

efterfrågan på vård och omsorg ökade. Utvecklingen på välfärdsområdet var en av 

anledningarna till att politiker och tjänstemän började se sig om efter nya sätt att organisera 

den offentliga sektorn (Winblad, Andersson & Isaksson, 2009). Alternativa driftsformer växte 

fram, vilket ledde till att det under de senaste decennierna har genomförts stora förändringar 

och reformer i drift och styrning inom den svenska äldreomsorgen. En av de största 

organisationsförändringarna inom den offentliga sektorn var Ädelreformen som infördes år 

1992. Ädelreformen innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för i princip all vård 

och omsorg om äldre personer, med undantag för akutsjukvård och annan läkarvård 

(Thorslund, 2007).  De nya organisationsförändringarna som vi ser i Sverige och i flera andra 

länder i Europa har kommit att influeras av en politisk idétradition, som inom 

statsvetenskaplig forskning brukar benämnas ”New Public Management” (NPM). Grunden i 

NPM är att använda sig av marknadens mekanismer för att effektivisera offentligt styrda 
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verksamheter (Winblad, Andersson & Isaksson, 2009). Marknadsorientering och konkurrens 

har möjliggjorts genom förändringar i det rättsliga systemet. Detta har gjort att möjligheterna 

har ökat för privata utförare att etablera sig även inom välfärdstjänsternas område. En 

bidragande orsak till utvecklingen är föreställningen om att den offentliga verksamheten i 

olika avseenden kan bli effektivare. Utvecklingen har medfört att uppgifter och tjänster som 

tidigare utfördes i offentlig regi, nu även i allt större omfattning genomförs av privata utförare 

(Landelius, 2006). Nya system för organisering inom äldreomsorgen har utvecklats, som till 

exempel beställar-/utförarsystem, entreprenader och valfrihetssystem (Larsson & Szebehely, 

2006).  

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuners omsorgsverksamheter, särskilt stort genomslag 

har detta fått inom hemtjänsten (Winblad, Andersson & Isaksson, 2009). Ett valfrihetssystem 

innebär att en upphandlande myndighet konkurrensutsätter delar av sin verksamhet, genom att 

överlåta till de enskilda individerna att välja utförare bland godkända leverantörer 

(Konkurrensverket, 2011). Det finns en politisk vilja att utöka omfattningen av olika former 

av valfrihetssystem. Införandet av lagen om valfrihet, LOV, som trädde i kraft den 1 januari 

2009, syftade till att möjliggöra detta. Lagen reglerar hur valfrihetssystemen ska utformas. 

Syftet med lagstiftningen är dels att den enskilde individens ställning ska stärkas genom att 

valfriheten ökar och dels att konkurrens mellan vårdgivare förväntas leda till 

kvalitetsförbättringar, både hos privata och offentliga utövare (Konkurrensverket, 2011).  

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem för olika typer av tjänster (Lundvall, 

2012). Många kommuner har redan infört eller har beslutat om att införa detta (Heldahl, 

2011). Valfrihetssystem har införts inom olika områden, främst inom de traditionella 

välfärdssektorerna. Inom hemtjänsten har införandet av valfrihetssystem fått särskilt stort 

genomslag (Lundvall, 2012). Fritt val inom vård och omsorg innebär att det är den enskilde 

individen som ska ha möjlighet att välja den utförare som han/hon finner har den bästa 

kvaliteten (Zanderin, 2011). Utförarna som ska verkställa tjänsterna ska vara godkända och ha 

tecknat kontrakt med upphandlande myndighet, det vill säga kommunen (LOV, SFS 

2008:962, 1 §). Den upphandlande myndigheten måste i ett kontrakt ange de villkor som 

utförarna ska uppfylla för att bli godkända. I kontrakten ska det framgå vilka krav som ställs 

på varje enskild tjänst (Konkurrensverket, 2011). 

Ett uttalat syfte med införandet av ett valfrihetssystem, förutom att stärka individens 

inflytande över välfärdstjänster, är att öka mångfalden i serviceutbudet. Genom detta utökas 
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valmöjligheter för individen. Ökningen av utbudet är bland annat beroende av de krav som 

ställs på utförarna i kontrakten (Heldahl, 2011). I andra kapitlet i LOV fastställer riksdagen 

följande definition för förfrågningsunderlag, som ligger till grund för kontrakten: ”Med 

förfrågningsunderlag avses ett underlag för ansökan som en upphandlande myndighet 

tillhandahåller för en eventuell kommande medverkan i ett valfrihetssystem” (LOV, SFS 

2008:962, kap. 2, 1 §). Dessa underlag kan innehålla särskilda villkor för hur kontraktet ska 

genomföras och de krav som ställs på utförarna (LOV, SFS 2008:962, kap. 4, 2 §). Alla 

utförare, både privata företag och ideella organisationer, som vill delta i ett valfrihetssystem 

ska ha rätt att ansöka, men de måste uppfylla kraven som ställs i kontrakten för att godkännas 

av den upphandlande myndigheten, det vill säga kommunen (Heldahl, 2011; Zanderin, 2011). 

Författaren Heldahl skriver i boken ”LOV- lagen om valfrihetssystem”, att ju fler och högre 

krav som ställs på utförarna, desto färre externa utförare kommer att vara intresserade och ha 

möjlighet att uppfylla kraven (Heldahl, 2011).  

Lagstiftningen LOV, som trädde i kraft år 2009, är relativt ny och därför är erfarenheterna 

kring implementeringen begränsad (Heldahl, 2011). Det finns få studier om 

valfrihetssystemets funktion och effekter i äldreomsorgen (Winblad, Andersson & Isaksson, 

2009). De studier som finns, tyder på att utformningen av hemtjänsten har påverkats av de 

nya styrformerna, man har bland annat sett att krav på tydlighet i beställningar har ökat. Den 

nya reformen har ökat vikten av skriftliga kontrakt mellan kommunerna och de som utför 

beställningarna/tjänsterna, det vill säga hemtjänstföretagen. Betydelsen av olika instrument 

för att styra och mäta hjälpinsatserna och deras kvalitet har också ökat (Larsson & Szebehely, 

2006). 

2.2 Hemtjänstens utformning i Sverige  

LOV är specifikt applicerbar på hemtjänst då flertalet av Sveriges kommuner har infört 

valfrihetssystemet inom hemtjänsten. Hemtjänst är dessutom den vanligaste omsorgsinsatsen 

inom äldreomsorgen idag (Winblad, Andersson & Isaksson, 2009). Hemtjänst är ett 

samlingsnamn för alla de insatser som den enskilde individen kan bli beviljad i dennes hem, i 

enlighet med socialtjänstlagen, SoL (Larsson, 2006).  

Den moderna äldreomsorgen i Sverige anses ha sin början på 1950-talet, när kommunal 

hemtjänst i eget boende introducerades, vilket blev starten för den svenska modellen för 

hemtjänst (Larsson & Szebehely, 2006; Thorslund, 2007). Innan dess var en plats på ett 

ålderdomshem den enda äldreomsorg som samhället kunde erbjuda. Idag koncentreras 
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äldreomsorgens resurser allt mer till personer med behov av omfattande omsorgsinsatser och 

jämfört med tidigare har de personer som idag får insatser mer omfattande hjälp (Larsson & 

Szebehely, 2006). Hur hemtjänsten organiseras och hur innehållet i tjänsterna ser ut har 

förändrats mycket under de senaste årtiondena. Trots konsekvenserna av åldrande, sjukdom 

och funktionsnedsättning, så är möjligheterna idag stora att bo kvar i det egna hemmet. Detta 

beror på bättre bostäder, ökat bostadsanpassningsbidrag, tillgång till färdtjänst, utveckling av 

insatser inom hemtjänsten, trygghetslarm och att stödinsatser finns tillgängliga, som till 

exempel demensteam och rehabiliteringsteam. Hemtjänstens uppgift är att hjälpa personer 

som bor i eget hem och där det finns behov som inte kan tillgodoses av den enskilde individen 

eller på annat sätt (Larsson, 2006). 

Det blev mer aktuellt att skilja på olika typer av insatser inom hemtjänsten efter införandet av 

beställar-utförarsystem i kommunerna i början av 90-talet. Framförallt därför att det var olika 

utförare som utförde olika delar av insatserna. Hemtjänstens olika insatser och innehåll delas 

ofta in i personlig omvårdnad och serviceinsatser. Personlig omvårdnad avser insatser som 

behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta innefattar hjälp med att 

äta och dricka, klä sig, förflytta sig och sköta den personliga hygienen. Personlig omvårdnad 

innebär även insatser som behövs för att bryta isolering och för att den enskilde individen ska 

kunna känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Med serviceinsatser avses praktisk hjälp i 

hemmet som till exempel städning, tvätt, inköp och ärenden på till exempel post- och 

bankkontor. Även hjälp med måltidstillagning och utdelning av färdiglagad mat räknas till 

serviceinsatser (Larsson & Szebehely, 2006). Det är biståndshandläggare på 

socialförvaltningen som utifrån socialtjänstlagen beslutar om bistånd ska beviljas en enskild 

individ. Socialförvaltningens biståndsbeslut överlämnas till och verkställs av socialtjänsten 

(Landelius, 2006). Kommunen ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det 

yttersta ansvaret för att dess invånare får de omsorgstjänster som de behöver och beviljats 

(Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453, kap. 2, 1 §).  

Utvecklingen av hemtjänstenheter i privat regi har ökat de senaste åren. Mellan åren 1993 till 

2006 skedde en fyrdubbling av antalet verksamma privata utförare. Det förekommer dock 

stora variationer mellan kommunerna i landet (Larsson & Szebehely, 2006). Idag bedrivs 

cirka 23 procent av hemtjänsten av privata utförare (Winblad & Isaksson, 2013). 
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2.3 Kvalitet inom vård och omsorg 

De senaste åren har kvaliteten inom äldreomsorgen debatterats i svensk media. Brister i 

dagens äldreomsorg har observerats och så kallade vårdskandaler har beskrivits i omfattande 

ordalag. Kritik har riktats mot kommunernas upphandlingar av vård och omsorg (Heldahl, 

2011). Bland annat ifrågasätter Thorbjörn Larsson, vd Vårdalstiftelsen, i en debattartikel 

upphandlingen av omsorgstjänster. Han skriver att upphandling är fel verktyg för att ge 

människor den bästa vården (Larsson, 2013). I en artikel i Svenska Dagbladet skriver 

journalisten Tuvhag, att barn- och äldreministern Maria Larsson anser att kommunerna är 

dåliga på att upphandla vård och hon ser tydliga brister i hur kommunerna följer upp både 

egen och upphandlad verksamhet (Tuvhag, 2012, 19 juli). I Dagens Nyheter skriver Örstadius 

att debatten som pågått i media har fått positiva konsekvenser, såtillvida att kommuner har 

börjat genomföra förändringar i upphandlingarna och ställer högre krav på de som vårdar 

äldre (Örstadius, 2012, 14 oktober). 

För att kunna ställa krav på en god kvalitet inom äldreomsorgen, är det viktigt att undersöka 

innebörden av en god kvalitet. I följande avsnitt görs ett försök till att definiera begreppet. 

2.3.1 Definitioner av begreppet kvalitet inom vård och omsorg  

Vad som kännetecknar en god kvalitet inom vård och omsorg är komplext att definiera och 

precisera. Begreppet är mångdimensionellt och det finns flera definitioner av det (Grimby, 

1993). Människor är olika och har olika uppfattningar, vilket gör att begreppet kvalitet är 

subjektivt och individuellt (Heldahl, 2011). Olika formuleringar och definitioner av kvalitet 

uppstår även beroende på var i vårdsystemet vi befinner oss (Donabedian, 1988). I stor 

utsträckning tenderar den enskilde individen som är i behov av omsorg, utförare av 

omsorgsinsatser och ledning att betrakta kvalitet på olika sätt, vilket ofta kan skapa konflikter 

(Firbank, 2012). Förutom den enskilde individens upplevelse av kvalitet, påverkas synen på 

kvalitet även av hur vården förmedlas, det vill säga interaktionen mellan den enskilde 

individen och utförarna av vården. Enligt flera forskare är begreppet kvalitet förknippat med 

känslan av behovstillfredsställelse och den utlovade kravuppfyllelsen. En god 

överensstämmelse mellan de förväntningar en person har på en tjänst och hur tjänsten faktiskt 

utförs, är också en förutsättning för en god upplevelse av kvalitet (Grimby, 1993).  

Det finns uppenbarligen flera svårigheter med att nå enighet när det gäller begreppet kvalitet 

inom vården. Forskarna Donabedian och Vuori (1982, refererad i Udén, 1994) menar att en 

precisering av begreppet bör eftersträvas. Donabedian (1988) skriver till exempel att det är 
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nödvändigt att teoretiskt noggrant beskriva innebörden i kvalitetsbegreppet om det ska vara 

möjligt att bättre utveckla indikatorer för god vård. Exempelvis är flera definitioner allmänt 

formulerade och inte särskilt preciserade. Ett exempel är Internationella 

standardiseringskommissionens (ISO) definition av kvalitet inom vården: ”alla sammantagna 

egenskaper hos ett objekt eller företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och 

underförstådda behov” (Nationalencyklopedin, 2013). Socialstyrelsen definierar kvalitet i 

relation till målen för socialtjänsten. Tjänsterna inom verksamheterna ska svara mot målen i 

gällande lagar, förordningar och föreskrifter och målen ska också nås utifrån ett 

medborgarperspektiv (Socialstyrelsen, 2011). Denna definition förutsätter att de som utför 

tjänsterna är väl insatta i de mål som finns i gällande regelverk.  

En allmän definition på kvalitet inom en verksamhet är om den ”tillgodoser de hälsomässiga 

behoven hos dem som har det största behovet, till den lägsta kostnaden och i enlighet med 

gällande bestämmelser” (Øvretveit, 1992a, refererad i Øvretveit, 2001). Denna definition 

bygger på tre perspektiv och dessa tre kan användas för att bedöma en verksamhets kvalitet. 

Patientkvalitet – om verksamheten ger de enskilda det som de önskar/vill ha. Professionell 

kvalitet – om personalen utför tjänsterna på ett korrekt och professionellt sätt och tillgodoser 

den enskilde individens behov. Ledningskvalitet – den effektivaste och mest produktiva 

resursanvändningen då det gäller att tillgodose de enskilda individernas behov (Øvretveit, 

2001). Tidigare har definitioner av kvalitet inom hälso- och sjukvården tenderat att fokusera 

på tekniska aspekter av kvalitet. En övergång från detta synsätt har skett under de senaste 

decennierna, till definitioner som kombinerar tekniska, mellanmänskliga och organisatoriska 

aspekter (Udén, 1994).        

Den amerikanske sjukvårdsforskaren Donabedian har haft stort inflytande på utvecklingen av 

kvalitetstänkandet inom vården. Donabedian menar att kvaliteten på vården avgörs både av 

dess tekniska kvalitet och av kvaliteten i den mellanmänskliga kommunikationen 

(Departementsserien Ds 2002:23). Donabedians klassiska modell för analys av kvalitet delar 

upp begreppet kvalitet i struktur-, process- och resultatkvalitet. Denna definition av 

kvalitetsbegreppet har haft stort inflytande på sättet att mäta kvaliteten inom sjukvården och 

delar av socialtjänsten (Winblad & Andersson, 2011; Socialstyrelsen, 2011). 

Strukturkvaliteten avser resurserna inom organisationen. Det kan gälla mänskliga resurser i 

form av personalens storlek, kompetens och den tekniska utrustningen som finns i eller tillförs 

verksamheten. Processkvaliteten innefattar vad som faktiskt görs i organisationen och hur 

vården bedrivs i praktiken. Även sättet på vilket resurserna utnyttjas, hur vårdens preventiva, 
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omvårdande och rehabiliterande åtgärder utförs, innefattas i processkvaliteten. 

Resultatkvaliteten är effekten av processerna och utfallet av vården som bedrivs (Donabedian, 

1988). 

En ytterligare definition av kvalitet i vård och omsorg har presenterats av Campbell, Roland 

& Buetow (2000) som föreslår två huvudsakliga dimensioner av vårdkvalitet för den enskilde 

individen, nämligen tillgänglighet och effektivitet. Campbells et al. (2000) definition av 

vårdkvalitet för den enskilde individen utgår ifrån de två dimensionerna i frågeställningen: får 

den enskilde individen sina vårdbehov tillgodosedda inom hälso- och sjukvården och i så fall 

är vården de får effektiv? Dessa två dimensioner nämns även i den begreppsbeskrivning av 

kvalitet som ges av Världshälsoorganisationen, WHO. Enligt WHO avser begreppet kvalitet 

en rad önskvärda egenskaper inom vården, som effektivitet, ändamålsenlighet, rationalitet, 

jämlikhet, godtagbarhet, tillgänglighet, vetenskap och teknisk kvalitet (Dahl & Hasselgren, 

1991).  

Forskaren Maxwells (1984) definition av begreppet kvalitet innefattar olika användares 

intresseområden. Dessa områden är tillgänglighet, relevans med avseende på behov, rättvisa, 

social accepterbarhet, ändamålsenlighet och effektivitet. Maxwells beskrivning av begreppet 

kvalitet liknar den som arbetats fram av den amerikanska organisationen ”the Joint 

Commission for Accreditation of Healthcare Organisation” (JCAHO). Den gör dock ett 

tillägg av ”kontinuitet” och betonar komponenterna annorlunda genom kopplingar mellan 

dem: ändamålsenlighet- grad av måluppfyllelse under optimala förhållanden, lämplighet, 

tillgänglighet, ändamålsenlighet – grad av måluppfyllelse under ordinära förhållanden, 

effektivitet och kontinuitet.  

Betydelsen av kvalitet inom vård och omsorg är inget nytt och kan spåras tillbaka till mitten 

av 1800-talet och Florence Nightingales texter. Hennes texter innehåller riktlinjer för vårdens 

innehåll och förslag på hur vården ska mätas och värderas (Dahl & Hasselgren, 1991; Udén, 

1994). I omvårdnadsteorier formuleras inte kvalitetsbegreppet explicit, men kan sägas ligga 

underförstått i teoriernas centrala begrepp. Virgina Henderssons modell inom det 

omvårdnadsteoretiska området kan betraktas som klassisk och är ett exempel på ett 

omvårdnadsteoretiskt baserat kvalitetsbegrepp (Udén, 1994). Många omvårdnadsteorier har 

inspirerats av Henderssons tankar (Kirkevold, 1994). Henderssons modell omfattar 14 

allmänmänskliga behov, som alla behöver tillgodoses för att uppnå en god omsorg. Dessa 

anses vara gemensamma för alla enskilda individer som inte kan tillgodose dessa själva 
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(Udén, 1994).  Några av omvårdnadens syfte och mål enligt de mest kända 

omvårdnadsteorierna är att tillgodose den enskilde individens behov och upprätta en nära 

mellanmänsklig relation till denne. Att stötta och hjälpa den enskilde individen i svåra 

situationer och att hjälpa denne att finna mening i tillvaron (Kirkevold, 1994). 

Sammanfattningsvis framgår av ovan beskrivna försök till definition av kvalitetsbegreppet, att 

god kvalitet uppnås genom att den subjektiva upplevelsen och behoven hos den enskilde 

individen tillgodoses. Mellanmänskliga relationer i kombination med tekniska och 

organisatoriska strukturer är centrala delar av en god omsorgskvalitet. De olika förklaringarna 

till begreppet kvalitet som presenterats, skiljer sig åt med avseende på vilken infallsvinkel 

forskarna utgått ifrån i sina förklaringar. I Sverige finns kvalitetsbestämmelser för hälso- och 

sjukvården i lagstiftningen. Dessa beskrivs i följande textavsnitt.    

2.3.2 Kvalitet i vård och omsorg utifrån lagstiftning och riktlinjer  

I de lagar som främst reglerar och styr äldreomsorgen, det vill säga hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) och socialtjänstlagen (SoL), beskrivs kvalitetsbestämmelserna (Socialstyrelsen, 2012). 

Kvalitetskraven i hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763), finns beskrivna under rubriken ”Krav på hälso- och sjukvården” i andra kapitlet. 

Hälso- och sjukvården, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi, ska utföras så att 

kraven på en god vård uppfylls. Vad som avses med en god vård beskrivs genom följande 

punkter:  

• Vården ska vara av god kvalitet, se till patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen 

• Vara lätt tillgänglig 

• Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

• Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

• Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

Vården ska enligt lagen utformas och genomföras i samråd med patienten så långt som det är 

möjligt (HSL, SFS 1982:763, 2 a §). 

Omsorg om äldre individer regleras främst i socialtjänstlagen. Socialtjänstens mål och 

grundläggande värderingar, bygger på demokrati och solidaritet och ska främja jämlikhet, 
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människors sociala och ekonomiska trygghet och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SoL, 

SFS 2001:453, 1 §).  I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 1 kap. 1 §) fastställs att 

socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda individers och gruppers egna 

resurser och verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 

integritet.  

Socialtjänstlagen innehåller få och relativt allmänt formulerade bestämmelser om kvalitet. 

Efter att brister i äldreomsorgen uppmärksammats infördes en ny bestämmelse i SoL år 1998 

(Landelius, 2006). Bestämmelsen innebar att verksamma inom äldreomsorgen är skyldiga att 

anmäla missförhållanden i verksamheten (SoL, SFS 2001:453, kap. 14). Bestämmelsen 

innebar även att var och en som är verksam inom omsorgen av äldre personer ska se till att de 

enskilda individerna får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden 

(Landelius, 2006).  Även allmänna bestämmelser om kvalitet infördes i samband med 

lagändringen år 1998. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet ska finnas tillgänglig (SoL, SFS 2001:453, kap 3. 3 §). 

Kvaliteten i verksamheterna ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Insatserna 

ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde individen. Tjänsterna, såsom 

hemtjänst, ska underlätta för den enskilde individen att bo hemma och ge möjligheter för 

sociala kontakter (SoL, SFS 2001:453, kap. 3. 5-6 §). Författaren Landelius (2006) skriver att 

det är svårt att definiera och bedöma kvaliteten på olika verksamheter inom socialtjänsten. 

Enligt Landelius (2006) är det viktigt att kvalitetskraven preciseras i de kontrakt som skrivs 

mellan kommunen och utförarna, eftersom kvalitetskraven i SoL är för allmänt hållna. 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting arbetade tillsammans, under år 2010, 

fram definitioner på sex områden som komplement till lagstiftningen. De sex områdena 

innefattar: självbestämmande och integritet; helhetssyn och samordning; trygghet och 

säkerhet; kunskapsbaserad verksamhet; tillgänglighet och effektivitet (Socialstyrelsen, 2012).  

I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen regleras bestämmelser av kvalitet inom 

vården. I lagstiftningen och i de flesta beskrivningar av begreppet kvalitet som presenterats, 

återkommer liknande formuleringar till vad god kvalitet innebär. Dessa sammanfattas i 

följande rubriker och textavsnitt. 
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Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn 

Några av de definitioner av kvalitet som beskrivits, poängterar den enskilde individens 

tillfredsställelse (Øvretveit, 2001). Den enskilde individens uppfattning om vad som är viktigt 

i samband med vård och omsorg är en betydelsefull aspekt av vårdkvaliteten (Udén, 1994).  

Omsorgstjänsterna som erbjuds måste anpassas till den enskilde individens behov, vilket 

innebär att den enskilde individen själv bör vara med vid planeringen av vården och även vid 

de avstämningar som görs. En anpassning till varje människas unika behov ska eftersträvas 

oavsett kön, ekonomi och utbildning (Dahl & Hasselgren, 1991). Även betydelsen att 

undersöka hur de äldre individerna själva upplever kvaliteten är något som ses som centralt 

och betonas i propositionen ”Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg av äldre” (Prop. 

2005/06:115). Detta överensstämmer med en studies resultat, som visade att den enskilde 

individens positiva upplevelse av omsorgsinsatser i hemmet ökade, när insatserna och 

tjänsterna motsvarade dennes egna förväntningar (Vaarama & Tiit, 2008). 

Vården ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde individen så långt som 

det är möjligt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska vården bygga på 

respekt för individens självbestämmande och integritet (HSL, SFS 1982:763, 2 a §; SoL, SFS 

2001:453). Detta innebär att den enskilde individen ska vara delaktig, ha inflytande och ges 

möjlighet till egna val samt ha möjlighet att påverka innehållet i sin vård och omsorg 

(Socialstyrelsen, 2012). Kommunen ska ta hänsyn till önskemål och åsikter när hjälpen 

utformas och ges. Den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken och flera nationella 

utredningar framhåller att äldre individer ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras 

med bibehållet oberoende, samt bemötas med respekt av utförarna (Socialstyrelsen, 2011).  

Interaktion och samverkan 

I en studie gjord av Van Loon & Zuiderent-Jerak (2012) betonas vikten av att en god vård 

formas i de individuella situationerna som sker mellan den enskilde individen och utföraren. 

Därför varierar en god vård från en situation till en annan, beroende på att vi är olika som 

individer.  

Utförarnas förhållningssätt till de enskilda individerna är en viktig del för att uppnå god 

kvalitet inom äldreomsorgen. Förhållningssättet som leder till en god vård är att utförarna 

visar och behandlar den enskilde individen med respekt och värdighet (Stone, 2011). Andra 

viktiga egenskaper hos utförarna är att skapa trygghet och goda kontakter med de enskilda 
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individerna (Dahl & Hasselgren, 1991). Utförarnas förhållningssätt till de enskilda 

individerna, är något som även betonas i en studie som undersökte äldres uppfattning om de 

viktigaste aspekterna för god kvalitet inom hemtjänsten. Respekt, vänlighet, gladlynthet och 

förståelse var attityder hos utförarna som studiens deltagare identifierade som de viktigaste 

aspekterna (Francis & Netten, 2004). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska goda kontakter mellan omsorgstagare och vårdgivare 

främjas (HSL, SFS 1982:763, 2 a- 2 f §). Enligt en undersökning som socialstyrelsen 

genomförde år 2011, var bemötande och vårdgivarnas förhållningssätt en viktig 

kvalitetsfaktor för hur äldre upplevde omsorgstjänster. Samspelet med personalen var en 

viktig del av hur bemötandet upplevdes. Ett förtroendefullt bemötande från socialtjänsten var 

av stor betydelse för kvaliteten. Vikten av att bemöta äldre med respekt och värdighet betonas 

av flera utredningar. Bemötande förväntas ha ett direkt samband med de äldres inflytande och 

självbestämmande i vården och omsorgen (Socialstyrelsen, 2011). För att skapa tillit och 

trygghet för den äldre individen i relationen till utförarna är bemötandet viktigt (Josefsson, 

2012; Dahl & Hasselgren, 1991). 

I en litteraturstudie från år 2012 gjord av Van der Elst, Dierckx de Casterlè & Gastman, 

undersöktes äldre individers uppfattningar om vad som kännetecknar en god vårdgivare inom 

omsorgen. Enligt studien är kunskap och förståelse för hur äldre individer uppfattar en god 

vårdare avgörande och viktigt, för att tillhandahålla en god vårdkvalitet och för att främja 

bättre vård inom äldreomsorgen. Enligt studiens deltagare var en god utförare en person som 

har den tekniska och psykosociala förmågan att vårda individer med omsorgsbehov. Detta 

innebär bland annat att de är omhändertagande, förstående, känner igen de enskilda 

individernas behov och kan skapa relationer, byggt på empati och respekt (Van der Elst, 

Dierckx de Casterlé & Gastmans, 2012).  

I rapporten ”Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer” utgiven av 

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, beskrivs tio framgångsfaktorer som anses 

krävas för att säkerställa en god och säker hemsjukvård för äldre individer. Dessa tio faktorer 

är: trygghet; hälsa, delaktighet och miljö; teamsamverkan; hög omvårdnadskompetens; stöd 

till anhöriga; säker läkemedelsanvändning; förebygga undernäring, fall, trycksår; rätt till 

hjälpmedel; nolltolerans mot vårdskador och gränsöverskridande dokumentation. I rapporten 

skriver författaren att det krävs samarbete mellan olika yrkesgrupper för att bemöta äldre 

individers olika behov i hemsjukvården. Arbete i team främjar kontinuiteten i hemsjukvården. 
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En yrkesgrupps perspektiv på en enskild individs behov räcker inte, enligt rapporten. Det 

behövs flera perspektiv för att planera, bedöma och tillgodose den enskilda individens behov. 

Informationsutbyte inom och mellan olika yrkesgrupper är viktiga och för att underlätta detta 

är dokumentation centralt (Josefsson, 2012). De olika yrkesprofessionerna har både 

gemensamma och specifika kunskaper och därmed olika ansvarsområden. Varje profession 

har ansvar för att inom sitt specifika yrkesområde säkra kvaliteten. För den enskilde 

individens del borde det vara den totala vården som är av betydelse (Udén, 1994). Kvalitet är 

allas ansvar och kvaliteten på den vård som erbjuds är därför resultatet av många personers 

samverkan (Dahl & Hasselgren, 1991).  

Tillgänglighet och kontinuitet  

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt äldres uppfattning av vården och 

omsorgen inom hemtjänst och äldreboende. Syftet med undersökningen var att följa upp 

kvaliteten inom vården och omsorgen av äldre och hur väl insatserna motsvarade deras behov. 

Personalkontinuitet visade sig vara en viktig faktor för kvalitet. De äldres sociala trygghet 

visade sig öka om hjälpen gavs av samma utförare. Den nationella handlingsplanen för 

äldrepolitiken betonade vikten av att äldre personer ska kunna åldras i trygghet och ha tillgång 

till god vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2011). 

Kontinuitet i kontakt, information och omvårdnad är viktiga indikatorer för att människor ska 

uppleva vården som kvalitativ (Dahl & Hasselgren, 1991). Det ska vara lätt att få kontakt med 

socialtjänsten och kunna få ta del av tjänsterna när behov uppstår. Information och 

kommunikation ska vara begriplig och anpassas efter olika individers och gruppers behov 

(Socialstyrelsen, 2012). Omsorgen ska fungera dygnet runt och tillgång till personal ska 

finnas tillgänglig. Den enskilde individen ska uppleva trygghet när denne får vård i hemmet. 

Att uppleva trygghet är ett grundläggande behov för alla människor. Detta beskrivs bland 

annat av den amerikanske psykologen Maslow. Den enskilde individen som är i behov av 

hemtjänst och dess anhöriga ska kunna lita på att vård kan erbjudas alla dygnets timmar året 

runt (Josefsson, 2012).  

Kompetens  

Utförarnas kompetens är en viktig faktor för kvaliteten, säkerheten och för att skapa trygghet i 

vården av äldre. En god omsorg förutsätter att utförarnas kunskaper tas tillvara och att 

organisationen stödjer arbetet så att vårdskador och arbetsskador undviks (Josefsson, 2012). 
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Förebyggande arbete är nödvändigt i hemsjukvården. Riktlinjer och hög kunskap behövs för 

att anpassa vården och dess miljö för att undvika de tre områden som utgör risker för äldre 

personer, nämligen undernäring, fall och trycksår. Det är nödvändigt att kunskap finns för att 

identifiera och förebygga dessa tre riskområden. De enskilda individerna ska kunna lita på att 

utförarna har kunskap (Josefsson, 2012). All personal som arbetar inom hälso- och 

sjukvårdssystemet har ansvar för att de enskilda individerna, som anlitar sjukvårdens tjänster, 

ska uppleva professionalism i den vård som ges. För att den enskilde individen ska uppleva 

tillfredsställelse med vården, måste deras behov tillgodoses. För detta krävs kompetens i 

bemötandet, fackkunskaper, empati, förmåga till kommunikation, tillgänglighet och 

effektivitet av utförarna (Dahl & Hasselgren, 1991).  

Konkreta omvårdnadsinsatser 

Paljärvi, Rissanen & Paljärvi (2011) sammanfattar ett antal finska studier som har identifierat 

vad som bidrar till en god kvalitet i hemtjänsten. De identifierade delarna innebar ett bra 

samspel mellan utförarna och den enskilde individen, att som utförare ge socialt stöd och att 

ha tillräckligt med tid för insatser i hemmet. Att ge säkra och tillförlitliga omvårdnadsinsatser, 

vilket bland annat innebar att ge adekvat medicinering och ha goda omvårdnadsrutiner. I 

samma studier identifierades egenskaper hos utförarna som kan orsaka brister i kvaliteten. 

Egenskaperna var till exempel: för snabbt genomförda insatser, inte ge tillräckligt med tid för 

den enskilde individen, bristande psykosocialt stöd och otillräcklig hjälp med praktiska 

omvårdnadsinsatser i hemmet (Paljärvi, Rissanen & Paljärvi, 2011). 

Begreppet kvalitet inom vård och omsorg har redovisats utifrån olika definitioner och 

lagstiftning. Kommunerna är ansvariga för styrning av äldreomsorgen och god kvalitet i både 

offentliga och privata verksamheter. Hur kvaliteten i äldreomsorgen regleras beskrivs i 

följande avsnitt. 

2.4 Att styra kvaliteten i hemtjänsten genom kontrakt  

För att förstå hur kvaliteten i den privata äldreomsorgen regleras är det centralt att diskutera 

förutsättningar för styrning genom kontrakt. Sedan en lång tid tillbaka har möjligheten att 

teckna kontrakt för olika varor och tjänster använts av den offentliga sektorn. Under de 

senaste decennierna har en ökning av verksamheter som är utlagda på kontrakt där offentliga 

organisationer agerar i rollen av beställare observerats. Denna utveckling är världsomfattande 

och har skett särskilt snabbt i USA och Storbritannien (Almqvist, 2000). Anledningen till att 



 

 20 

styrning genom kontrakt har ökat beror på den bakomliggande tanken att kunna effektivisera 

produktionen av offentligt finansierade tjänster. Det är vanligt att diskussionen inom 

forskningen kring kontraktering utgår från ”principal-agent-teorier”. Grundtanken i dessa 

teorier är att en ”principal” ger en ”agent” ett uppdrag att utföra åt ”principalen” (Isaksson, 

2012).  

I en kontraktsmodell är det beställarens roll, i detta fall är det kommunen som är beställaren, 

att planera, definiera och utvärdera den service som ska genomföras av utföraren, de privata 

hemtjänstföretagen. Ofta uttrycks detta genom ett kontrakt mellan beställaren och utföraren. 

Grunden för styrning och uppföljning blir därför de krav som formuleras i kontrakten. Enligt 

Almqvist (2000) finns det i huvudsak två olika sätt att specificera ett kontrakt för att kunna 

styra tjänsternas innehåll. Det första sättet innebär att beställaren definierar och beskriver vad 

som förväntas uppnås av det uppdrag som ska utföras, det vill säga vilka effekter som 

förväntas av utförarnas prestationer. Detta innebär att det är upp till utföraren att bestämma 

metoden för hur uppdraget ska genomföras. I verksamheter som vård och omsorg är det oftast 

inte så enkelt att fastställa de önskade effekterna. Det är mindre komplicerat i verksamheter 

som exempelvis sophämtning och parkskötsel. Det andra sättet är att beställaren hänvisar till 

vilka metoder utföraren ska använda i processerna. Detta gäller främst när beställaren inte har 

något uppslag om vilka effekter som förväntas uppnås. Idén med kontraktsmodellen utgår 

från det första sättet. I modellen förväntas de offentliga organisationerna inte ha något 

formellt ansvar för resurser och processer i den upphandlande verksamheten. Det är utföraren 

som ska ansvara för resurserna och processerna. Beställarens, det vill säga kommunens, 

uppgift är styrning och uppföljning så att prestationerna och effekterna i verksamheten är 

tillfredsställande (Almqvist, 2000). Slutsatsen av ovanstående resonemang visar på 

svårigheter att reglera kvaliteten genom kontrakten i verksamheter inom vård och omsorg, då 

önskade effekter kan vara komplexa att fastställa. 

Kvaliteten och insynen i äldreomsorgen styrs av olika lagar (Riksrevisionen, 2008). De lagar 

som styr vården i äldreomsorgen är främst socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens insatser vara av god kvalitet (SoL, SFS 2001:453, 

kap. 3, 3 §). Kravet gäller all verksamhet inom socialtjänsten, både offentlig och privat. Då 

kommunen är ansvarig myndighet för medborgarna, vilket innebär att se till att de får sina 

behov tillgodosedda enligt lag och politiska beslut, är kontrakt nödvändiga att teckna när 

kommunen låter någon annan utföra kommunens uppgifter (Heldahl, 2011). När en kommun 

sluter kontrakt med en extern utförare, förblir verksamheten en kommunal angelägenhet. 
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Kommunen har ansvar för att all verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fastställts i lagstiftningen och att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs (Heldahl, 

2011). Kvalitetskraven bör skrivas in i kontrakten mellan kommunen och utföraren så att 

denne blir ansvarig gentemot kommunen. Kommunen kan annars komma att befinna sig i en 

situation, att den är ansvarig för en verksamhet vars kvalitet den inte kan påverka. Kontrakten 

är därför avgörande för kommunernas möjligheter att ställa krav och följa upp verksamheten 

(Riksrevisionen, 2008).  

Socialtjänstlagen tar upp olika faktorer som är viktiga för att uppnå god kvalitet, men mycket 

av arbetet med att göra begreppet god kvalitet konkret sker på lokal nivå. Det görs i 

kommunens styrning av verksamheten, men kvaliteten fastställs även i utövandet av det 

dagliga arbetet, då det är omöjligt att i detalj bestämma hur varje arbetsmoment ska 

genomföras. För att styra kvaliteten i privat driven äldreomsorg, är det inte en tillräcklig 

förutsättning att möjligheten finns att välja och byta utförare, enligt en granskning som 

Riksrevisionen gjort. Det kan vara svårt för äldre enskilda individer att välja utförare av 

hemtjänst. De som är beroende av äldreomsorg, har inte alltid den mentala kapaciteten eller 

fysiska styrkan att ställa berättigade krav och att välja utförare. De äldre kan befinna sig i en 

beroendeställning i förhållande till utföraren och det kan därför vara svårt att hävda sin rätt 

mot de personer som dagligen ska sköta om dem. Ytterligare förutsättningar för att styra 

kvaliteten i privat driven äldreomsorg behövs då det inte räcker med möjligheten att välja och 

byta utförare.  

Om brister förekommer inom hemtjänsten som drivs i privat regi, har inte kommunen 

möjligheten att direkt förändra rutiner och arbetssätt på samma sätt som man skulle kunna 

göra i en verksamhet som drivs i egen offentlig regi. Den enda möjligheten som kommunen 

har, för att undersöka om utföraren har brutit mot något krav, är att utgå från det kontrakt som 

upprättats mellan kommunen och den privata utföraren. Riksrevisionen har genomfört en 

granskning av kommunernas kontrakt med privata utförare, som visade att kontrakten många 

gånger saknade tydlighet i kvalitetskraven och insyn i verksamheten. Riksrevisionen menar 

att det finns risk för att kontrakten inte kan säkerställa en god kvalitet i den privata 

äldreomsorgen. Granskningen visar att kommunernas kontrakt med privata utförare är 

betydelsefulla för att uppnå en god kvalitet och insyn i äldreomsorgen (Riksrevisionen, 2008). 
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2.6 Problemformulering och syfte 

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg pågår ständigt. Kommunerna måste garantera att 

kvaliteten i omsorgen är god och att den utvecklas, oberoende av vem som är utförare, både i 

offentlig och privat regi (SoL, SFS 2001:453, kap. 3, 3 §). En grundtanke med ett 

valfrihetssystem är att den enskilde omsorgstagaren själv ska ha möjlighet att välja utförare av 

omsorgstjänster och därmed också till viss del bedömningen av kvaliteten på utförarnas 

tjänster. En ny utförare kan väljas om den enskilde individen inte är nöjd med kvaliteten på 

tjänsten (Heldahl, 2011).  

Genom de kontrakt som tecknas mellan den upphandlande myndigheten och den privata 

utföraren, ska kommunen kunna försäkra sig om att den enskilde individen får de 

omvårdnadsinsatser som anges i lagstiftningen och som framgår av kontraktet. Därför måste 

kvalitetskraven som ställs i kontrakten vara möjliga för mätning och uppföljning, för att säkra 

att god kvalitet förekommer. Om brister i kvaliteten inom äldreomsorgen som drivs i privat 

regi upptäcks, så är den enda direkta legala möjligheten för den ansvariga kommunen att 

påverka detta genom att utgå från det kontrakt som upprättats dem emellan. Det är därför 

mycket viktigt att kraven som ställs i kontrakten tydligt beskriver vad kommunen vill att 

utförarna ska verkställa och vilken kvalitet dessa tjänster ska ha (Heldahl, 2011; Isaksson, 

2012). Hur kontrakten inom hemtjänsten utformas i praktiken är emellertid inte något som 

undersökts inom forskningen.  

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur kommunernas kontrakt med de privata 

utförarna fångar upp centrala aspekter av omsorgskvaliteten inom hemtjänsten. Utifrån 

tidigare forskning, se textavsnitt 2.3, sidan 10, utvecklades en analysmodell som beskriver 

viktiga aspekter av god omsorgskvalitet inom hemtjänst. De kvalitetskrav som studerades i 

kommunernas kontrakt analyserades med hjälp av analysmodellen i studien.  

Mer specifikt besvarades fyra följande frågeställningar:  

1. Vilken typ av kvalitetskrav på omsorgstjänster ställer kommuner på utförare som 
bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem?  

2. Vilken typ av kvalitetskrav ställs utifrån struktur-, process- eller resultatkvalitet?  

3. Är kraven som ställs uppföljningsbara och mätbara, och hur specifikt uttryckta är 
kvalitetskraven i kontrakten?  

4. Förekommer det variationer mellan kommunerna utifrån frågeställningarna 1-3? 
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3. METOD 

3.1 Design 

I studien användes en kvalitativ deduktiv ansats för att besvara vilken typ av kvalitetskrav på 

omsorgstjänster som kommuner ställer i kontrakten på utförare som bedriver hemtjänst 

(Forsberg & Wengström, 2003; Nyberg & Tidström, 2012). En kvalitativ metod är lämplig att 

använda för beskrivning och analys av material som består av text. En deduktiv ansats 

användes då utgångspunkten i analysen var i en teoretisk analysmodell (Malterud, 1998).  

3.2 Urval 

Det var inte möjligt inom ramen för denna studie att genomföra en analys på alla kommuner i 

Sverige som valt att införa ett valfrihetssystem för omsorgstjänster inom hemtjänst. I oktober 

år 2012 hade totalt 129 kommuner infört lagen om valfrihet, varav 119 stycken kommuner 

valt att skapa valfrihetssystem beträffande tjänster inom hemtjänst - omvårdnad (Bengtsson, 

2012). När det finns stora och omfattande mängder textmaterial tillgängligt, är det nödvändigt 

att begränsa datamaterialet till en hanterbar textmassa (Krippendorff, 2004). För att göra ett 

urval av vilka kommuners kontrakt som skulle studeras, gjordes därför ett strategiskt urval av 

tio kommuner. Målet med ett strategiskt urval är att materialet ska innehålla lämplig data som 

avser både djup och bredd och har en förmåga att ge relevanta svar på problemställningen 

(Malterud, 1998). De tio kommunerna valdes systematiskt ut från de totalt 119 stycken 

kommunerna, som infört valfrihetssystem beträffande tjänster inom hemtjänst – omvårdnad, 

utifrån i förväg bestämda kriterier. Kriterierna utgick från kommunernas geografiska läge, typ 

av kommun och politisk majoritet. Detta för att öka möjligheterna för att få ett för studien 

representativt urval av de 119 kommunerna. Det 119 kommunerna placerades i olika grupper 

utifrån kriterierna, därefter valdes systematiskt de tio kommunerna ut från respektive grupp. 

För att öka möjligheterna att beskriva vilka kvalitetskrav kommunerna ställer på utförare 

inom hemtjänst och för att kommunerna skulle skilja sig åt i så stor utsträckning som möjligt, 

gjordes det strategiska urvalet med avseende på geografi, storlek på kommunerna och politisk 

majoritet (Forsberg & Wengström, 2003; Polit & Beck, 2011). Tidigare forskning har visat på 

klustereffekter när kommuner väljer att upphandla äldreomsorg (Stolt & Winblad, 2009). Det 

är därför möjligt att kommunerna tar intryck av sina grannkommuner när kontrakten utformas 

och formuleringar av de krav som ställs på utförarna skrivs. Kommunerna som analyserades i 

studien var geografiskt utspridda och därmed kunde risken minska att urvalet enbart bestod av 
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kommuner som i hög grad inspirerats av varandra när de utformat sina kontrakt. I tabell 1, 

presenteras urvalet av de kommuner som studerats. 

Tabell 1. Urvalet av kommunerna.  
Kommun Geografi Antal 

invånare 
Kommuntyp Politisk majoritet 

Kommun 1  Svealand 12 634 Mindre stad Vänsterstyre 

Kommun 2  Götaland 104 867 Större stad Vänsterstyre 

Kommun 3 Svealand 26 572 Förortskommun till 
storstad 

Blocköverskridande 

Kommun 4 Svealand 15 308 Kommun i 
tätbefolkad region 

Alliansstyre 

Kommun 5 Svealand 881 235 Storstads kommun  Alliansstyre 

Kommun 6 Norrland 9 533 Glesbygdskommun Blocköverskridande 

Kommun 7 Götaland 35 223 Förortskommun till 
storstad 

Alliansstyre 

Kommun 8 Norrland 96 687 Större stad Alliansstyre 

Kommun 9 Götaland 13 148 Mindre stad Blocköverskridande 

Kommun 10 Norrland 27 598 Kommun i 
glesbefolkad region 

Vänsterstyre 

 

För att sprida kommunerna geografiskt användes uppdelningen av Sverige i de tre 

landsdelarna: Götaland, Svealand och Norrland. Tre kommuner valdes ut från Götaland, fyra 

kommuner från Svealand och slutligen tre kommuner från Norrland. Uppgifter om 

kommunernas invånarantal är hämtad från Statistiska Centralbyrån (2013). Storleken på 

kommunerna delades upp utifrån definitioner från Sveriges Kommuner och Landstings 

kommungruppsindelning från år 2011 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).  

Politisk majoritet i kommunerna delades in i tre grupper. Kommuner med borgerligt 

alliansstyre, vänsterstyre och blocköverskridande styre (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2013). Kommunerna i Götalandsregionen delades in i tre olika grupper. En kommun hade 

alliansstyre, den andra kommunen vänsterstyre och den tredje blocköverskridande styre. 

Svealand bestod av två kommuner med alliansstyre, en kommun med blocköverskridande och 

den fjärde kommunen med vänsterstyre. Av kommunerna i Norrland hade en kommun 
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alliansstyre, den andra vänsterstyre och den tredje kommunen blocköverskridande styre i 

majoritet. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Det material som analyserades var kommunernas kontrakt. I kontrakten har kommunerna 

specificerat reglerna för valfrihetssystemet och de villkor som utförarna ska uppfylla för att 

bli godkända (LOV, SFS 2008:962, kap. 4). Kontrakten var mellan 10-39 sidor långa och 

innehöll mellan 42-108 identifierade krav, se tabell 10 i bilaga 1. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Kommunernas kontrakt för valfrihetssystemen inom hemtjänst samlades in från de utvalda 

kommunerna genom att materialet laddades ned från respektive kommuns hemsida. 

3.5 Avgränsningar 

Idag koncentreras äldreomsorgens resurser allt mer till enskilda individer med behov av 

omfattande omsorgsinsatser. Jämfört med tidigare, har de enskilda individer som idag får 

äldreomsorgsinsatser mer omfattande hjälp (Larsson & Szebehely, 2006). Då själva essensen i 

hemtjänsten är insatser inom omvårdnad, avgränsades studien till att undersöka de kommuner 

som infört valfrihetssystem inom hemtjänst med inriktning på omsorgsinsatser. Därför valdes 

tjänster inom service bort, då analysmodellens fokus var riktat mot den personliga 

omvårdnaden i hemtjänsten. I kontrakten beskrivs inte bara kraven som ställs på utförarna, 

utan även all information om hur val av utförare av hemtjänst genomförs (LOV, SFS 

2008:962, kap. 4). Avgränsningar gjordes till de krav som rörde formella och administrativa 

krav på verksamheterna, såsom till exempel ekonomi, krav på registreringar och skattesedel. 

Denna typ av krav uteslöts ur analysen då de inte direkt har med omsorgen till den enskilde 

individen att göra, utan kraven riktar sig till utföraren och dess organisation. Exempel på 

denna typ av krav som uteslöts i analysen: 

”Utföraren ska ha fullgjort sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter, vara 

registrerad i bolagsregister om sådan registerskyldighet föreligger, ha F-skattesedel, ha giltig 

ansvarsförsäkring….” 
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Krav som handlade om katastrof- eller krisberedskap uteslöts ur analysen, exempel på ett 

sådant krav var: 

”Entreprenör åtar sig att utföra uppdraget även under höjd beredskap, krig, katastrof eller 

kris på samma sätt som kommunens egenregi samt medverka i kommunens 

beredskapsplanering under fredstid.” 

Krav som ställdes på verksamhetschefer eller likande chefsposter uteslöts i analysen. Endast 

krav som ställdes på utförarna som verkställer omsorgstjänster direkt riktat till de enskilda 

individerna valdes att inkluderas i analysen. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien föreligger inte några direkta etiska problem. Datamaterialet, de nedladdade 

kontrakten, som användes för analys är offentliga handlingar. En etisk aspekt som föreligger i 

studien gäller dock granskning och tolkning av datamaterialet, det vill säga kontrakten. 

Øvretveit (2001) som beskriver utvärdering av hälso- och sjukvård, skriver att det är 

grundläggande att upprätthålla objektiviteten. Vid utvärdering ingår att skaffa sig information 

som kan ge en negativ bild av det som utvärderingen gäller. Att vara medveten om 

utvärderingens politiska aspekter är viktigt både för det tekniska resultatet och för att kunna 

agera på ett etiskt försvarbart sätt (Øvretveit, 2001). Datamaterialet granskades och tolkades 

så objektivt som möjligt för att undvika förvrängning av resultat, subjektiva och avsiktliga 

tolkningar.   

3.7 Bearbetning och analys 

En innehållsanalys av det insamlade materialet genomfördes för att besvara vilken typ av 

kvalitetskrav på omsorgstjänster som kommuner ställer på privata utförare av hemtjänst i ett 

valfrihetssystem (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Innehållsanalys 

används ofta i analyser där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga att räkna 

förekomsten av eller mäta olika typer av företeelser och kategorier i texter. Med hjälp av 

denna metod kan man göra kvantifierande jämförelser av förekomsten av vissa enheter i 

texter. Innehållsanalys kan också användas i analyser som går ut på att systematiskt beskriva 

textinnehåll. Det görs ofta en skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till textanalyser där ingenting räknas eller mäts (Bergström 

& Boréus, 2005). Esaiasson et al. (2007) tar dock avstånd från uppfattningen att skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys handlar om skillnaden mellan att räkna och 
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tolka. De menar att kvantitativ innehållsanalys innebär att de innehållsliga enheterna först 

måste tolkas, för att det ska vara möjligt att placera dem i rätt kategori, där de senare kan 

räknas. Krippendorff (2004) ifrågasätter att göra skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys och skriver att all läsning av text är kvalitativ även när textenheterna senare 

omvandlas till siffror. I studien har både en beskrivning och kvantifiering av förekomsten av 

kraven gjorts för att besvara syftet. Studien består därför av både en kvalitativ och kvantitativ 

del.   

I innehållsanalys kännetecknas det grundläggande arbetssättet av att forskaren systematiskt 

klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och teman. Målet är att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen. För att framställa en beskrivning och kvantifiering av specifika 

fenomen, bör man göra en innehållsanalys på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 

2003).  

För att besvara vilken typ av kvalitet som kraven behandlar utvecklades en analysmodell, se 

beskrivning avsnitt 3.8. Analysmodellen applicerades på kontrakten för att besvara hur väl 

kvalitetskraven i datamaterialet fångar upp vad som kan betraktas som god omsorgskvalitet i 

hemtjänsten.  

Analysen bestod av fyra delar. Del ett av analysen började med en systematisk genomgång av 

kontrakten. Kontrakten lästes igenom, textavsnitt och meningar som handlade om krav på 

omsorgstjänster som kommuner ställer på utförarna markerades i texten. Dessa markeringar 

blev meningsbärande enheter. En enhet kunde därmed bestå av några rader eller ett stycke. De 

identifierade enheterna som markerats i texten, kodades utifrån analysmodellens kategorier. 

Med kodning menas att de meningsbärande enheterna i texten identifierades och 

klassificerades av undertecknad in i någon av kategorierna i analysmodellen, baserat på vilken 

typ av kategori de ansågs tillhöra och ha samband med. Kategorierna i analysmodellen 

användes som vägvisare i analysarbetet (Malterud, 1998).  

I del två av analysen sorterades de identifierade kraven i kontrakten in i Donabedians (1980) 

modell för analys av kvalitet som klassificerar kvalitetskriterier beroende på om de mäter 

struktur-, process- eller resultatvariabler.   

Strukturvariablerna innefattar de resurser och deras egenskaper som finns tillgängliga i 

verksamheten. Som exempelvis personalstorlek, antal, kompetens och utbildning, utförarnas 

attityder och de enskilda individernas kunskapsnivå och hälsomedvetenhet. 
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Processvariablerna gäller hur omsorgstjänsterna utförs och hur en verksamhet eller aktivitet 

bedrivs. Till exempel hur omhändertagandet av den enskilde individen sker genom 

tillgänglighet, kontinuitet, anpassning efter den enskilde individen och kommunikationen. 

Även hur bedömning av omsorgstagarens problem och behov sker utifrån en helhetssyn.  

Resultatvariablerna är de kvalitativa och kvantitativa mål avseende omsorgens effekt som 

uppnåtts. Effekten eller utfallet av processerna i verksamheten och omsorgens inverkan på 

mottagarens hälsa, problem och livskvalitet.  

Del tre av analysen bestod av att de identifierade kraven i kontrakten bedömdes, av 

undertecknad, om de var uppföljningsbara, mätbara och hur väl de var specificerade i 

kontrakten utifrån en modell som utformades efter inspiration från Almqvist (1996). Modellen 

består av tre nivåer beroende på hur specifika och väl utvecklade kraven ansågs vara. I tabell 

2 beskrivs modellens tre nivåer.  

Tabell 2. Modell för att analysera hur väl kraven är specificerade i kontrakten, del 3 i analysen. 
Nivå Förklaring 

1 Vaga och ospecifika krav. Kraven nämns i kontrakten men kommunen beskriver 
inte hur utförarna ska gå tillväga för att uppnå den kvalitet som kravet avser. Det 
ställs inte några mätbara krav på omsorgstjänsterna. Exempel på krav som skulle 
kunna kategoriseras in på denna nivå är en text som beskriver en inriktning som 
utföraren bör ha i sin verksamhet eller vad utförarna ska sträva emot. Eftersom 
kraven på denna nivå är vagt skrivna är de inte möjliga att följa upp. 

2 Specificerade och uppföljningsbara krav. Kraven är möjliga att följa upp men de 
går inte att mäta. Kraven diskuteras ingående i kontrakten och de beskrivs i 
texten så att det framgår hur utförarna ska gå tillväga för att uppnå den kvalitet, 
kriteriet i fråga kan tillföra verksamheten. Det framgår inte vilka krav som ställs 
på resultatet av omsorgen. Kraven är uppföljningsbara men är inte mätbara, det 
går inte att säga i vilken grad kraven är uppfyllda. 

3 Väl specificerade och mätbara krav. Kraven utvecklas i hög grad i kontrakten. 
De beskrivs tillräckligt klart så att metoder för hur kvaliteten ska mätas framgår 
och vilka krav på resultatet av omsorgen som ställs. Det går att avgöra i vilken 
grad ett mål är uppfyllt eller inte. 

 

Del fyra av analysen bestod av att studera kommunerna var för sig och jämföra kommunerna 

utifrån antal krav som identifierats. Även kravens fördelning på struktur-, process- och 

resultatnivå och kravens uppdelning på hur specificerade de bedömdes vara undersöktes.  

Intra-rater reliabilitet: Analysen kvalitetskontrollerades av undertecknad, genom att analysera 

kontrakten vid två olika tidpunkter, med tre veckors mellanrum. Detta genomfördes för att 
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justera bedömningen av kategorierna och kontrollera att granskningen av kraven utifrån 

analysmodellen skett på liknande sätt över tid.  

3.8 Utveckling av analysmodell  

För att besvara studiens syfte, om och hur kommunernas kontrakt med de privata utförarna 

fångar upp centrala aspekter av omsorgskvalitet inom hemtjänsten, utformades en 

analysmodell.   

Malterud (1998) skriver att en teoretisk modell uttrycker en förståelse av sammanhang. Den 

teoretiska referensramen är utgångspunkten när studier av material ska göras och för att 

identifiera mönster i texten (Malterud, 1998). Analysmodellen som använts i denna studie 

utvecklades utifrån tidigare litteratur och olika författares framställning av hur en god kvalitet 

på vård och omsorg kan definieras och beskrivas. Under analysens bearbetning upptäcktes 

ytterligare beskrivningar och definitioner som bedömdes borde ingå i den slutgiltiga 

analysmodellen. Analysmodellen är därför ett resultat av en interaktiv process mellan 

deduktiv och induktiv ansats. Enligt Malterud (1998) kan den teoretiska referensramen 

komma att förändras eller specificeras under forskningsprocessen. Det kan hända att analysen 

och studien öppnar upp för teoretiska ståndpunkter som visar sig bättre lämpade i samspelet 

mellan problemställning och material. Malterud (1998) skriver att detta är relativt vanligt och 

kan bidra med att skapa en ökad förståelse och kunskap.  

De sex kategorierna som ingår i studiens analysmodell utarbetades av undertecknad på basis 

av kategorierna som utvecklats i teoriavsnittet, det vill säga kapitel 2.3. Textavsnitt som 

bedömdes beskriva och/eller definiera innebörden av god kvalitet identifierades och skrevs 

ned på olika separata papperslappar/kort. Lincoln och Gubas (1985) kortregistreringssystem 

användes som inspiration i processen av skapandet av kategorierna i analysmodellen. 

Identifierade textavsnitt skrevs ned på separata papperslappar och sorterades i olika högar 

beroende på innehållet. Korthögarna granskades och korrigeringar gjordes vid behov. I den 

första versionen av analysmodellen ingick elva stycken kategorier, se bilaga 2 för det första 

utkastet av analysmodellen. Eftersom studiens syfte var att studera centrala aspekter av 

omsorgskvalitet, uteslöts de kategorier som inte hade en omvårdnadsaspekt, exempelvis 

jämställdhet och effektivitet. Ytterligare en kategori, upplevelse och förväntan, slogs ihop 

med kategorin självbestämmande, delaktighet och helhetssyn. Kategorin ändamålsenlighet 

uteslöts helt från den slutliga analysmodellen, då denna inte handlade specifikt om 

omsorgstjänster. Analysmodellen bestod slutligen av sex stycken kategorier och sammanfattas 
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i tabell 3. Modellen består även av en ”övrigt” kategori där krav som inte kunde klassificeras 

in i någon av de sex kategorierna placerades. 

Analysmodellens sex kategorier anses beskriva en god omsorgskvalitet inom äldreomsorgen. 

Nedan beskrivs kategorierna kort: 

1. Lagar och regler 

En god kvalitet i utförandet av omsorgstjänster innebär att tjänsterna måste utföras enligt de 

lagar och regler som finns och att all personal har tagit del av detta, har kunskap om dem och 

kan tillämpa dem. Dokumentation och upprättandet av genomförandeplaner ska upprättas 

enligt gällande regelverk. En god kvalitet inom hemtjänsten förutsätter även att kommunens 

antagna värdegrund och riktlinjer för sekretess följs. Rutiner för hantering av avvikelser och 

synpunkter vid klagomål och brister ska finnas för att stärka kvalitetsarbetet i verksamheten.   

2. Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn 

Respekt för den enskilde individens självbestämmande och delaktighet ska tillgodoses för att 

god kvalitet ska uppnås. Den enskilde individen ska ha möjlighet att påverka innehållet i 

omsorgstjänsterna. Hjälpen ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde 

individen så långt som det är möjligt, så att denne upplever inflytande över sin vardag. 

Utförarnas arbete ska utgå från en helhetssyn på den enskilde individens omsorgsbehov. 

3. Interaktion och samverkan 

Den enskilde individen ska bemötas med respekt. Utförarna ska uppvisa ett förtroendefullt 

och gott bemötande i form av respekt och empati. Goda kontakter mellan den enskilde 

individen och utförarna ska upprättas och främjas. Utförarna ska samverka med anhöriga och 

övriga vårdgivare som finns runt den enskilde individen.   

4. Tillgänglighet och kontinuitet 

En viktig del i hur kvaliteten kan upplevas och bedömas av den enskilde individen är att 

tillgodose en god personal-, tids- och omsorgskontinuitet i verksamheten. Det som bland 

annat bidrar till en god personalkontinuitet är att det finns tillgång till den personalstyrka som 

krävs för att utföra omsorgstjänsterna och att så få personer som möjligt är inblandade. 

Tidskontinuitet innebär att den enskilde individen får den hemtjänst på de tider som man 
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kommit överens om. Om hemtjänstinsatserna blir utförda inom rimlig tid, enligt beställning 

och överenskommelser i genomförandeplanerna, bidrar det till en god omsorgskontinuitet. 

Det ska vara enkelt för den enskilde individen att få kontakt med socialtjänsten och kunna få 

ta del av tjänsterna när behoven uppstår. 

5. Kompetens 

För att omsorgstjänsterna ska utföras med god kvalitet krävs det att utförarna har den 

kompetens och erfarenhet som krävs för att verkställa uppdragen. Den enskilde individen ska 

kunna känna sig trygg med att utförarna genomför tjänsterna på ett korrekt och professionellt 

sätt. 

6. Konkreta omvårdnadsinsatser 

Innehållet i de konkreta omvårdnadsinsatser som ges till de enskilda individerna ska anpassas 

så att de tillgodoser de allmänmänskliga behoven så att denne kan leva och bo i sitt hem så 

länge som möjligt. Insatserna som görs ska utveckla den enskilde individens resurser och 

präglas av ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt.  
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Tabell 3. Studiens analysmodell. 
Kategori Kategorins innehåll 

 
1. Lagar och regler • Följa gällande lagar och regler 

• Föreskrifter om kvalitetsarbete 
 

2. Självbestämmande, delaktighet och 
helhetssyn 

• Den enskilde individens 
självbestämmande över 
omvårdnadsinsatserna 

• Den enskilde individens delaktighet i 
omvårdnadsinsatserna 

• Helhetssyn på den enskilde individens 
omsorgsbehov 

 
3. Interaktion och samverkan 
 

• Goda kontakter mellan utförare och den 
enskilde individen 

• Goda kontakter mellan utförare och andra 
vårdgivare 

 
4. Tillgänglighet och kontinuitet • God tillgänglighet 

• God personal-, omsorgs- och 
tidskontinuitet 

 
5. Kompetens  • Relevant kompetens och erfarenhet för att 

utföra omsorgstjänster 
 

6. Konkreta omvårdnadsinsatser • Tillgodose de allmänmänskliga behoven 
som krävs för att den enskilde individen 
ska kunna leva och bo i sitt hem och 
känna trygghet 

 
Övrigt   
 

4. RESULTAT 

Analys av kraven i kontrakten 

I följande avsnitt beskrivs och redovisas analysen av kraven i kontrakten som genomförts. 

Analysen delades in i fyra delar. Totalt analyserades tio kontrakt för utförandet av hemtjänst 

enligt LOV, från tio olika kommuner. Antalet krav som identifierades i kontrakten var 

sammanlagt 655 stycken. I texten som redogör resultatet utifrån tabellerna, förklaras inte 

alltid alla kategoriers resultat. Detta på grund av att dessa resultat inte är särskilt 

anmärkningsvärda att diskutera i denna studie.  
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4.1 Klassificering av kraven utifrån analysmodellens kategorier 

I den första delen av analysen klassificerades de 655 kraven in i någon av de sex kategorierna, 

beroende på vilken kategori de ansågs behandla. Nedan i tabell 4, redovisas hur kravens antal 

och andel fördelade sig på kategorierna. 

Tabell 4. Kraven uppdelade i analysmodellens kategorier. 
Kategori Antal Andel 

1. Lagar och regler 214 33 %  

2. Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn 39 6 %   

3. Interaktion och samverkan 106 16 %  

4. Tillgänglighet och kontinuitet 76 12 %  

5. Kompetens 78 12 %  

6. Konkreta omvårdnadsinsatser 127 19 %  

7. Övrigt 15 2 %  

Totalt 655 100 % 

 

Utifrån det första steget i analysen konstaterades det att en majoritet, ungefär en tredjedel, av 

alla kraven hörde till kategorin ”Lagar och regler”.  Kraven inom denna kategori handlade om 

att följa gällande lagar och regler och att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete. 

Förekommande formulerade krav i kontrakten inom kategorin var exempelvis: 

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

socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle 

tillämpliga lagar och förordningar. Vidare ska verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens 

allmänna råd och föreskrifter.” 

”Krav på: ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.” 

”Insatser som utförs enligt Socialtjänstlagen ska dokumenteras enligt 11 kap.5 § SoL. Social 

dokumentation ska grunda sig på socialstyrelsens rekommendation.” 

Ovanstående exempel på krav och flera av kraven tillhörande denna kategori formulerades 

nästintill ordagrant i flera av kontrakten. Detta är inte särskilt förvånande då flera av kraven 

handlar om gällande lagstiftning i Sverige.  
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Exempel på krav som handlade om att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete var: 

”Vid omvårdnadsarbete ska utförare ha regelbunden kvalitetsutveckling enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem avseende socialtjänstlagen (SOSFS 2011:9).” 

 

”Utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha ett ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9).” 

Den kategori som minst antal krav klassificerades in i, bortsett från kategorin ”Övrigt”, var 

”Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn”. Kategorin bestod av sex procent av andelen 

krav som ställdes i kontrakten. Kraven i denna kategori handlade om att tillgodose den 

enskilde individens självbestämmande och delaktighet i omsorgstjänsterna och att ha en 

helhetssyn på omsorgsbehoven. Exempel på krav i denna kategori som påträffades i analysen 

var: 

”Kunden ska uppleva att självbestämmandet beaktas.” 

”Den enskilde brukaren och/eller dennes företrädare ska erbjudas delaktighet och inflytande i 

planering och utförandet av insatsen.” 

”Utföraren ska kunna utföra omvårdnadsinsatser för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, 

sociala och kulturella behov.” 

Kraven inom kategorierna ”Konkreta omvårdnadsinsatser” och ”Interaktion och samverkan” 

hade liknande storleksandel, det vill säga 19 respektive 16 procent. Krav som kategoriserades 

in i ”Konkreta omvårdnadsinsatser” handlade om att insatserna som görs i hemmet ska 

tillgodose den enskilde individens behov, som krävs för att denne ska kunna leva och bo 

självständigt i sitt hem och ha en meningsfull tillvaro. Exempel på krav som påträffades i 

analysen i kategorin ”Konkreta omvårdnadsinsatser” var: 

”Hemtjänsten ska ha sin utgångspunkt i att den enskildes funktioner för den dagliga livsföringen 

upprätthålls samt att social isolering motverkas.” 

”Den personliga omsorgen ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov som exempelvis hjälp 

med måltider, hjälp med hygien och förflyttning samt insatser för att bryta isolering och för att den 

enskilde ska känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.” 

 Krav som kategoriserades in i ”Interaktion och samverkan” handlade om att främja och 

upprätta goda kontakter mellan den enskilde individen och utförarna och att även samverka 

med andra vårdgivare.  
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Exempel på krav inom denna kategori var: 

”Samverkan ska ske med närstående samt för kunden andra viktiga personer och organisationer i den 

utsträckning kunden medger detta.” 

”Utförare av omsorgsinsatser inom socialtjänsten ska samverka med primärvård gällande hälso- och 

sjukvårdsuppgifter.” 

Kategorin ”Kompetens” innehöll krav som till exempel formulerades: 

”Utförarens personal ska ha adekvat utbildning och/eller erfarenhet inom verksamhetsområdet.” 

”Utföraren ansvarar för att personalen erhåller adekvat kompetensutveckling.” 

Exempel på kraven i kategorin ”Tillgänglighet och kontinuitet” var: 

”Kontinuitet för brukare bör eftersträvas.” 

Service, vård och omsorg till den enskilde ska utgå från följande kvalitetsaspekter: Trygghet, 

kontinuitet och tillgänglighet. 

I kategorin ”Övrigt” placerades de krav, totalt 15 stycken, som inte kunde klassificeras in i 

någon av kategorierna i analysmodellen. Majoriteten av kraven i ”Övrigt” kategorin bestod av 

tio stycken krav som handlade om identifikation. Ett av kraven inriktade sig på god 

arbetsmiljö och slutligen fyra krav som handlade om god kvalitet. Exempel på krav som 

klassificerades in i kategorin ”Övrigt” var: 

”Utföraren ska tillse att kunden har möjlighet att identifiera personalen genom legitimation 

eller foto-ID.” 

”Insatser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall vara av god kvalitet.” 

 

Sammanfattningsvis tycks ”Lagar och regler” vara den mest förekommande kategorin i 

kontrakten. Den minst förekommande kategorin var, bortsett från kategorin ”Övrigt”, 

”Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn”. 

4.2 Krav på struktur-, process- och resultatnivå 

I andra delen av analysen klassificerades de studerade kraven i kontrakten in i någon av 

nivåerna struktur, process eller resultat utifrån Donabedians (1980) modell. I tabell 5 

redovisas hur kraven i kontrakten fördelade sig på de tre nivåerna.  
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Tabell 5. Kraven uppdelade i struktur-, process- eller resultatnivå. 
Kategori Antal Andel 

Struktur  136 21 % 

Process 445 68 % 

Resultat 74 11 % 

Totalt 655 100 % 

 

En majoritet av kraven, 68 procent, rörde processer. Processkraven innefattade de krav som 

dels förklarar hur verksamheten ska bedrivas enligt lagar och regler, dels vilka rutiner som 

bör finnas. Kraven på strukturnivå som omfattade 21 procent av alla identifierade krav 

handlade om hur kommunen ställer krav på till exempel utförarnas kompetens och erfarenhet 

och vilka resurser som sätts in i verksamheten. Krav som inriktade sig på resultat och därmed 

återfanns på resultatnivå bestod av elva procent av alla analyserade krav. Ett exempel på de 

krav på resultatnivå som identifierades i analysen av kontrakten var:  

”Samtliga kunder ska ha en genomförandeplan inom 14 dagar från det att uppdraget inkommit till 

utföraren. Genomförandeplan utgår från biståndsbeslutet och ska upprättas av utföraren tillsammans 

med kunden och/eller dennas företrädare. Utföraren ska använda den mall för genomförandeplan som 

finns tillgänglig i Procapita. Planen ska kontinuerligt följas upp.” 
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Tabell 6. Kategorierna uppdelade i struktur-, process- eller resultatnivå, undersökt i antal och andel. 
 Struktur  Process Resultat  Totalt 

1. Lagar och regler 29  (13,5 %) 181 (84,6 %)   4   (1,9 %) 214    (100 %) 

2. Självbestämmande, delaktighet 
och helhetssyn 

1    (2,6 %) 17   (43,6 %)     21 (53,8 %)   39      (100 %) 

3. Interaktion och samverkan 0    (0 %) 98   (92,5 %) 8   (7,5 %)  106    (100 %) 

4. Tillgänglighet och kontinuitet 19  (25,0 %)  46   (60,5 %) 11 (14,5 %)   76      (100 %) 

5. Kompetens 75  (96,1 %)  2     (2,6 %)   1  (1,3 %) 78      (100 %) 

6. Konkreta omvårdnadsinsatser 1    (0,8 %)  101 (79,5 %) 25 (19,7 %) 127    (100 %) 

7. Övrigt 11  (73,3 %)  0     (0 %)       4   (26,7 %)   15      (100 %) 

 

I tabellen ovan visas kategoriernas uppdelning i antal och andel i struktur-, process- och 

resultatnivå. Av kraven i kategorin ”Kompetens” återfanns majoriteten, 75 av totalt 78 krav, 

på strukturnivå. Ett exempel på denna typ av krav var: 

”Den personal som utför arbetsuppgifterna ska ha tillräcklig kompetens och dokumenterad erfarenhet 

för uppdraget.” 

I kategorierna ”Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn” och ”Konkreta 

omvårdnadsinsatser” återfanns endast ett krav på strukturnivå och i kategorin ”Interaktion och 

samverkan” återfanns inga krav alls på denna nivå. 

I de fyra kategorierna, ”Lagar och regler”, ”Interaktion och samverkan”, ”Tillgänglighet och 

kontinuitet” och ”Konkreta omvårdnadsinsatser” var kraven vanligast förekommande på 

processnivå. I kategorin ”Kompetens” identifierades endast två krav på processnivå.  

Majoriteten, mer än 50 procent, av kraven i kategorin ”Självbestämmande, delaktighet och 

helhetssyn” låg på resultatnivå. I kategorin ”Kompetens” återfanns endast ett krav som låg på 

resultatnivå. Även i kategorierna ”Lagar och regler”, ”Interaktion och samverkan” och 

”Tillgänglighet och kontinuitet” återfanns få krav på resultatnivå. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att nästan alla krav, drygt 96 procent, i kategorin 

”Kompetens” återfanns på strukturnivå. En majoritet av kraven i de flesta kategorier låg på 

processnivå.  I kategorin ”Kompetens” var det endast två krav som klassificerades in på 

processnivå. Mer än hälften av kraven i kategorin ”Självbestämmande, delaktighet och 

helhetssyn” återfanns på resultatnivå.  
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4.3 Analys av specificering och uppföljning av kraven 

I den tredje delen av analysen delades de studerade kraven i kontrakten in i någon av de tre 

nivåerna av specificering, som beskrivs i tabell 2, beroende på hur specifikt de var beskrivna 

av kommunen.  

Tabell 7. Kraven uppdelade i nivåer beroende på hur specificerade kraven var beskrivna. 
Nivå Antal Andel 

1. Vaga och ospecifika krav  174 27 % 

2. Specificerande och uppföljningsbara krav  377 57 % 

3. Väl specificerade och mätbara krav  104 16 % 

Totalt 655 100 % 

 

En majoritet, mer än hälften, av kraven låg på nivå 2. Kraven ansågs därmed på denna nivå 

specificerade och uppföljningsbara, men de gick inte att mäta.  Det var möjligt att avgöra om 

ett krav var uppfyllt eller inte, men det gick inte att säga något om i vilken grad det var 

uppfyllt. Exempel på uppföljningsbara men inte mätbara krav som återfanns i kontrakten var: 

”Personalen ska ha de kunskaper i svenska språket som krävs för att ta emot instruktioner, samtala 

med kunderna, dokumentera, läsa och förstå annans dokumentation.” 

”Det ska finnas en rutin för hur personalen ska agera om de observerar att den enskilde inte 

tillgodogör sig tillräckligt med mat.” 

Generellt hållna krav som var vagt beskrivna i kontrakten utgjorde 27 procent av den totala 

andelen identifierade krav. Dessa krav beskrev överhuvudtaget inte hur utförarna skulle gå 

tillväga för att uppnå den kvalitet som kravet avsåg. Kraven var vagt beskrivna vad utförarna 

skulle sträva emot. Två exempel på vaga och ospecifika formulerade krav var: 

”Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande.” 

”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.” 

Krav som utvecklades i hög grad i kontrakten och beskrevs tillräckligt specifikt att mätning 

var möjlig, utgjorde 16 procent av alla krav. 

I tabell 8 på följande sida redovisas hur väl var och ett av kraven i de olika kategorierna var 

specificerade i kontrakten.  
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Tabell 8. Kraven i förhållande till kategori och specificering, undersökt i antal och andel. 
Kategori 1. Vaga och 

ospecifika 
krav 

2. Specificerade 
och 
uppföljningsbara 
krav 

3. Väl 
specificerade 
och mätbara 
krav 

Totalt 

1. Lagar och regler 34  (15,9 %) 152 (71,0 %)  28  (13,1 %) 214  (100 %) 

2. Självbestämmande, 
delaktighet och 
helhetssyn 

23  (59,0 %)   16   (41,0 %)  0    (0 %) 39    (100 %) 

3. Interaktion och 
samverkan 

21  (19,8 %) 74   (69,8 %) 11  (10,4 %) 106  (100 %) 

4. Tillgänglighet och 
kontinuitet 

25  (32,9 %) 29   (38,2 %) 22  (28,9 %) 76    (100 %) 

5. Kompetens 21  (26,9 %) 39   (50,0 %) 18  (23,1 %) 78    (100 %) 

6. Konkreta 
omvårdnadsinsatser 

46  (36,2 %) 62   (48,8 %) 19  (15,0 %) 127  (100 %) 

7. Övrigt 4    (26,7 %) 5     (33,3 %) 6    (40,0 %)  15   (100 %) 

 

I kategorin ”Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn” identifierades inga krav som var 

på nivå 3, väl specificerade, mätbara eller uppföljningsbara. I samma kategori var kraven i 

majoritet, mer än hälften på nivå 1, när det gäller specificering av hur kraven utformades. 

Exempel på krav som var vaga och ospecifika i kategorin ”Självbestämmande, delaktighet 

och helhetssyn” som påträffades i analysen var: 

”Kunden ska uppleva att självbestämmandet beaktas.” 

Av de krav som klassificerats in i kategorierna ”Lagar och regler”, ”Interaktion och 

samverkan”, ”Tillgänglighet och kontinuitet”, ”Kompetens” och ”Konkreta 

omvårdnadsinsatser” återfanns majoriteten av kraven på nivå 2, där kraven var specificerade 

och uppföljningsbara men inte mätbara.  

Ingen av kategorierna, förutom kraven i kategorin ”Övrigt”, innehöll krav där majoriteten av 

dessa bedömdes ligga på nivå 3, där kraven anses uppföljningsbara och mätbara. Kraven i 

kategorin ”Tillgänglighet och kontinuitet” fördelade sig relativt jämnt över de tre nivåerna. 
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Tabell 9. Kraven uppdelade i antal och andel, utifrån vilken nivå kraven inriktar sig mot och hur väl de 
var specificerade. 
  Struktur Process Resultat 

1. Vaga och ospecifika krav  45   (33,1%) 80   (18,0%) 49 (66,2%)  

2. Specificerade och uppföljningsbara krav  62   (45,6%) 294 (66,0%) 21 (28,4%) 

3. Väl specificerade och mätbara krav  29   (21,3%) 71   (16,0%) 4   (5,4%) 

Totalt 136 (100%) 445 (100%) 74 (100%) 

 

Ovanstående tabell visar att majoriteten av kraven som ligger på en strukturnivå är möjliga att 

följa upp, men de är sällan mätbara. Kraven var specificerade och diskuterades ingående i 

kontrakten och det framgick hur utförarna skulle gå tillväga för att uppnå den kvalitet kravet i 

fråga kunde tillföra verksamheten. Även majoriteten av kraven på processnivå låg på nivå 2 

eftersom de var uppföljningsbara men inte mätbara. 

Av kraven som bedömdes ligga på resultatnivå var majoriteten vagt och ospecifikt uttryckta i 

kontrakten. Det var endast 5,4 procent av dessa krav som var väl utvecklade och mätbara.  

Det visade sig att mer än hälften av kraven ansågs vara möjliga att avgöra om de var 

uppfyllda eller inte, men det var inte möjligt att avgöra i vilken grad de var uppfyllda. De krav 

som utvecklades i hög grad i kontrakten och beskrevs tillräckligt specifikt, för att vara möjliga 

att mäta bestod av 16 procent av alla identifierade krav och 27 procent av kraven, ansågs vara 

vagt och generellt skrivna. I kategorin ”Självbestämmande, delaktighet och helhetssyn” 

återfanns inga krav som var väl specificerade eller mätbara. Majoriteten av dessa krav var 

vagt och ospecifikt skrivna i kontrakten. Slutligen visade resultatet att majoriteten av kraven 

på struktur- och processnivå låg på nivå 2 och de bedömdes vara specificerade och 

uppföljningsbara. Majoriteten av kraven på resultatnivå bedömdes vaga och ospecifikt 

uttryckta.   

4.4 Jämförelser mellan kommunerna  

I ovanstående analyser, del 1-3 i analysen, studerades kraven tillsammans utifrån de tio 

kontrakten. För att undersöka om det fanns några eventuella variationer mellan kommunerna, 

gjordes analyser uppdelat utifrån varje kommun, se tabell 10,11 och 12 i bilaga 1. Utifrån 

dessa analyser kunde det konstateras att en kommun utmärkte sig från de övriga, när det gäller 

antalet krav i kontrakten. I kontraktet tillhörande kommun 5 identifierades 108 stycken krav. I 
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de övriga kommunerna låg det totala antalet krav i fem kommuner mellan 42-58 stycken och i 

fyra kommuner låg det totala antalet krav mellan 66-87 stycken.  

Inte helt oväntat hade alla de undersökta kommunerna, förutom kommun 1, majoriteten av 

alla de identifierade kraven i kategori 1, ”Lagar och regler”. Detta är inte oväntat då 

majoriteten av alla studerade krav tillsammans hörde till kategori 1, ”Lagar och regler”.  Sju 

av tio kommuner hade minst krav fördelade i kategori 2, ”Självbestämmande, delaktighet och 

helhetssyn”. Detta överensstämmer även vid analysen när det totala antalet krav undersöktes. 

I kommun 4 återfanns inga krav alls inom kategori 2 och i kommun 5 återfanns jämfört med 

de övriga kommunerna förhållandevis en stor andel krav i kategori 2, ”Självbestämmande, 

delaktighet och helhetssyn”. 

Ingen större variation kunde ses mellan kommunerna när kravens fördelning på struktur-, 

process- och resultatnivå studerades. Majoriteten av kraven rörde processer och minst krav 

återfanns på resultatnivå. Kommun 4 hade endast ett krav på resultatnivå. Anmärkningsvärt är 

att kommun 3 hade en stor andel krav, nästan 26 procent, som återfanns på resultatnivå. I 

fördelningen av kraven, när hänsyn inte tagits till varje enskild kommun, var det elva procent 

av kraven som låg på resultatnivå.   

Majoriteten, nio av tio kommuner, hade krav beskrivna i sina kontrakt som var specificerade 

och uppföljningsbara. I sex kommuner identifierades minst antal krav på nivå 3 och de var 

sällan väl specificerade och mätbara. 

Sammanfattningsvis visar kommunanalysen inte på större variationer. I en kommun 

identifierades dock fler antal krav jämfört med övriga kommuner. I alla kommuner förutom 

en, återfanns majoriteten av kraven i kategori 1, ”Lagar och regler”. I majoriteten av 

kommunerna återfanns minst krav i kategori 2, ”Självbestämmande, delaktighet och 

helhetssyn”. Någon större variation mellan kommunerna kunde inte ses när kravens 

fördelning på struktur-, process- och resultatnivå studerades. Majoriteten av de undersökta 

kommunerna hade beskrivit de identifierade kraven så att de var uppföljningsbara och 

specificerade. 
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5. DISKUSSION 

Resultatet visade att majoriteten av kraven i kontrakten hörde till kategorin ”Lagar och 

regler”. Den minst förekommande kategorin var ”Självbestämmande, delaktighet och 

helhetssyn”. En majoritet av kraven återfanns på processnivå och det var få krav som låg på 

resultatnivå. De flesta av kraven bedömdes vara uppföljningsbara men inte mätbara. Vid 

jämförelser mellan kommunerna kunde inga större skillnader eller variationer ses. En 

kommun utmärkte sig däremot gentemot de andra kommunerna. I denna kommun 

identifierades 108 stycken krav, jämfört med färre antal krav i de övriga kommunerna.  

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om och hur kommunernas kontrakt med privata utförare av 

hemtjänst fångar upp centrala aspekter av kvaliteten inom äldreomsorgen. För att undersöka 

vilken typ av kvalitetskrav som ställs i kontrakten, studerades detta utifrån en analysmodell 

bestående av sex kategorier, som tillsammans anses beskriva en god omsorgskvalitet inom 

äldreomsorgen. De identifierade kvalitetskraven i kontrakten studerades även utifrån struktur-

, process- och resultatnivå och hur väl specificerade och uppföljningsbara de ansågs vara. 

I kontrakten ska det framgå vilka krav som ställs på varje verksamhet inom hemtjänsten. 

Kommunerna ska genom kontrakten kunna försäkra sig om att den enskilde individen får de 

omsorgsinsatser som de är i behov av och som kommunerna är ansvariga för. Kommunerna 

bör därför göra det tydligt vilka kvalitetskrav som ställs och göra kraven möjliga att följa upp. 

Kontrakten bör vara tydliga med vad uppdraget innebär och vad som förväntas. Om det inte är 

tydligt specificerat kan man anta att utföraren endast kan ana sig till vad denne ska göra och 

kan tolka kontrakten subjektivt. Det blir även problematiskt för kommunen att göra 

uppföljningar på verksamheterna för att bedöma om de privata utförarna når upp till de ställda 

kraven. 

Kvalitetskraven i kontrakten 

Den första frågeställningen som ställdes var vilken typ kvalitetskrav på omsorgstjänster som 

kommuner ställer på utförare som bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem. Majoriteten av 

kraven i kontrakten hörde till kategorin ”Lagar och regler”. Krav på att följa gällande 

lagstiftning vid omsorgsarbetet kan ses som självklart och resultatet visade också att de flesta 

av kraven återfanns i kategorin ”Lagar och regler”. Majoriteten av dessa krav var 
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uppföljningsbara och beskrevs specificerat i kontrakten. Eftersom denna kategori anses viktig 

och självklar, då det gäller att följa gällande regler, skulle man förvänta sig att i alla fall 

majoriteten av kraven skulle vara väl beskrivna i kontrakten. Kraven behöver nödvändigtvis 

inte vara mätbara, då det kan vara problematiskt att avgöra och använda lämpliga 

mätmetoder. Dock är det väsentligt att möjligheten finns att kunna följa upp att gällande lagar 

efterföljs. Användningen av studiens modell för att analysera hur väl kraven är specificerade i 

kontrakten kan innehålla brister. Detta på grund av att kraven som analyserats in i kategorin 

”Lagar och regler” kan ha beskrivits väl och utvecklat i kontrakten, men eftersom de inte har 

bedömts vara mätbara, har de placerats på nivå två istället för nivå tre i den använda 

analysmodellen. Detta kan bli missvisande i analysens resultat, då eventuellt flera av kraven 

inom kategorin egentligen är väl specificerade i kontrakten.  

Den minst förekommande kategorin i kontrakten visade sig vara ”Självbestämmande, 

delaktighet och helhetssyn”. Enligt socialtjänstlagen ska verksamheterna inriktas på att frigöra 

och utveckla den enskilde individens egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för 

enskilda individers självbestämmande och integritet. I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs att 

en god vård avser respekt för den enskilde individens integritet. Det är därför förvånansvärt 

att kommunerna ställer så få krav, drygt sex procent, som inriktar sig på självbestämmande, 

delaktighet och helhetssyn. Enligt genomgången av vad som kännetecknar en god kvalitet 

inom äldreomsorgen är det flertalet av forskarna och författarna som betonar vikten av den 

enskilda individens självbestämmande och delaktighet. Enligt litteraturen (Dahl & 

Hasselgren, 1991) ska omsorgstjänsterna, så långt det är möjligt, individanpassas efter behov 

och önskemål. Därför skulle man kunna förvänta sig att större fokus lades på detta i 

kvalitetskraven. Resultatet visade däremot att mer än hälften av de krav som klassificerades in 

i denna kategori låg på resultatnivå. Kraven uttrycktes utifrån den önskade effekten eller 

utfallet av processerna i verksamheterna. Det visade sig att inga av kraven i denna kategori 

var väl specificerade eller mätbara. Syftet med ett valfrihetssystem är bland annat att öka de 

enskilda individernas valfrihet, delaktighet och inflytande. Det kan då vara viktigt att väl 

specificerade krav ställs på utförarna att tillgodose självbestämmande och delaktighet.  

Tidigare forskning visar vikten av ett gott bemötande och bra samspel mellan utförarna och 

den enskilde individen och att det är en viktig egenskap för en god kvalitet inom 

äldreomsorgen (Van der Elst et al., 2012; Francis & Netten, 2004; Dahl & Hasselgren, 1991). 

Det framkom i denna studie att det var 106 stycken identifierade krav, av totalt 655, eller 16 

procent som klassificerades in i kategorin ”Interaktion och samverkan”. Av dessa var det 
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endast elva krav som var mätbara och väl specificerade i kontrakten trots att denna kategori 

utgör en viktig del av beskrivningen av god kvalitet i äldreomsorgen. Det kan därmed tyckas 

att kraven borde utvecklas mer i kontrakten, så att utförarna vet vad som förväntas av dem för 

att uppnå denna typ av krav. Majoriteten av kraven borde därför återfinnas på resultatnivå. 

Det visade sig i studien att majoriteten av kraven i kategorin ”Interaktion och samverkan” 

återfanns på processnivå. 

Kraven på struktur-, process- och resultatnivå 

Resultatet visade att flera krav i studien återfanns på processnivå och att kraven handlade om 

hur omsorgstjänsterna ska utföras och om hur omhändertagandet av den enskilde individen 

sker. Målet med ett valfrihetssystem är att hemtjänstutförarna ska ges möjlighet till att vara 

kreativa och idérika i utförandet av verksamheterna. Om kommunen genom kontrakten 

beskriver och ställer krav på hur omsorgstjänsterna ska utföras så begränsas utförarnas 

möjligheter till egna initiativ och idéer i verksamheterna.  

Mot bakgrund av detta kan man därför anse att flera av kraven bör ligga på resultatnivå. Att 

tydliga krav ställs på vilka resultat och effekter som ska eller bör uppnås och att genom detta 

ge en anvisning om vilka mål med verksamheten som utförarna bör ha. Till exempel om 

kommunerna ställer krav på att en god kontinuitet ska uppnås, är det väsentligt att det framgår 

vad kommunen menar med en god kontinuitet. Det borde rimligtvis gå att ställa krav på vad 

det är som ska uppnås, men vägen dit borde lösas av utförarna själva, då syftet med införandet 

av ett valfrihetssystem är att öka mångfalden i serviceutbudet.  

Enligt en kontraktsmodell är det inte kommunens uppgift att beskriva tillvägagångssätt eller 

metoder för hur ett uppdrag ska genomföras. Det är utföraren som ska ansvara för processerna 

och resurserna i den upphandlade verksamheten. Kommunen ska styra och göra uppföljningar 

så att effekterna i verksamheten är tillfredsställande. Dock beskrevs det i tidigare avsnitt att i 

verksamheter som vård och omsorg är det oftast inte så enkelt att fastställa de önskade 

effekterna (Almqvist, 2000). Detta kan vara orsaken till att flera av kraven återfanns på 

processnivå och var vagt framställda. 

Specificering och uppföljning av kraven 

En ytterligare frågeställning rörde specificeringen och uppföljningsbarheten av de 

identifierade kraven i kontrakten. 
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Det verkar utifrån studiens resultat att det är enklare att tydligt specificera och följa upp 

kvalitetskraven i kategorin ”Tillgänglighet och kontinuitet”, jämfört med de övriga 

kategorierna. Tidigare forskning visar att krav ställda på utförarnas kompetens och 

tillgänglighet i form av bemanning, är konkret ställda och uppföljningsbara i 

anbudshandlingar. Det framgår att kommunerna är angelägna om att tilltänkt 

kompetenssammansättning och personalbemanning i verksamheterna redovisas. En förklaring 

till detta är att dessa kriterier är ganska lätta att göra konkreta (Almqvist, 1996). Detta skulle 

kunna förklara att endast två krav i kategorin ”Kompetens” låg på processnivå och att 

majoriteten av kraven återfanns på strukturnivå. Hälften av kraven inom denna kategori var 

specificerade och uppföljningsbara, men en stor andel av kraven, drygt 23 procent, ansågs 

även väl specificerade och mätbara.  

Majoriteten av kraven i kontrakten visade sig ligga på nivå 2, där de anses uppföljningsbara 

men inte mätbara. Flera krav som identifierades var ospecifikt beskrivna. Man kan dock 

ifrågasätta om kraven som ställs i kontrakten kan vara för specifika då detta eventuellt innebär 

en risk att mångfalden motverkas. Enligt författaren Heldahl (2011) är det färre externa 

utförare som kommer att vara intresserade och ha möjlighet att uppfylla kraven om de som 

ställs är för omfattande. Men om kraven däremot inte är väl beskrivna är det möjligt för 

utförarna att själva tolka kraven och kommunerna kan därför få svårt att styra 

verksamheterna.  

Den enskilde individen har en del i styrningen av kvaliteten genom att den som är i behov av 

hemtjänst kan styra genom möjligheten att välja en viss utförare. Om tjänsten inte är till 

belåtenhet kan de välja en annan utförare inom valfrihetssystemet. Detta kan vara 

problematiskt för kommunerna då de oftast inte vet orsaker till varför byte av utförare har 

skett och det behöver nödvändigtvis inte vara dålig upplevd kvalitet då byte av utförare görs. 

Människor är olika och har därmed olika uppfattningar, vilket gör att upplevelsen av 

kvaliteten inom vård och omsorg varierar. Då det är flera utförare och enskilda individer som 

har olika perspektiv på vad en god kvalitet innebär, kan det bli komplext för en kommun att 

styra och mäta kvaliteten inom hemtjänsten.    

Syftet med LOV är att hemtjänstutförarna ska utveckla nya former för verksamheten, så att de 

enskilda individerna ska vilja välja just dem som utförare av omsorgstjänster. Riksrevisionens 

granskning visar att det inte är tillräckligt med möjligheten att välja och byta utförare för att 

uppnå god kvalitet inom äldreomsorgen (Riksrevisionen, 2008). 
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Resultaten visade att flera av kraven var vagt framställda och att det var få krav som var 

mätbara. Till exempel var flera av kraven i kategorin ”Konkreta omvårdnadsinsatser” inte 

mätbara i flera av kommunerna. Helhetsintrycket av detta är att kommunerna verkar ha vissa 

svårigheter att ställa mätbara krav. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar 

att det inte är lätt att göra konkreta kvalitetskrav avseende vård och omsorg i ett dokument 

(Almqvist, 1996). Enligt tidigare forskning verkar det heller inte enkelt att fastställa 

effekterna i verksamheter som vård och omsorg (Almqvist, 2000). 

Denna studie har avgränsats till att endast studera de krav som handlar om kvalitet för 

omsorgsinsatser. Krav som ställs på denna typ av insatser kanske inte alls är möjliga att 

specificera eller lämpliga att ”sätta siffror” på, då hänsyn även ska tas till den enskilde 

individens självbestämmande och behov. Detta kan vara ett av skälen till att kommunerna 

ställer vaga och icke mätbara krav. Svårigheterna med att ställa konkreta kvalitetskrav på vård 

och omsorg gör att andra tillvägagångssätt för att säkra kvaliteten i vård och omsorg behöver 

utvecklas.  

Antalet krav i kontrakten 

Vad som är ett rimligt antal krav i kontrakten är komplext att bedöma utan att gå in på vad det 

är för kvalitetskrav som ställs. I denna studie identifierades totalt mellan 42-87 stycken krav i 

respektive kommuner, men i en kommun identifierades fler antal krav jämfört med de övriga. 

Heldahl (2011) skriver att ju fler och högre krav som ställs desto färre externa utförare 

kommer att vara intresserade och ha möjlighet att uppfylla alla kraven. Det finns då en risk 

för att mångfalden motverkas och en likriktning av verksamheterna sker om kraven är för 

höga och för många.  

Syftet med lagen om valfrihet är att öka utbudet av utförare så att den enskilde individen själv 

kan välja vem som ska utföra omsorgstjänsterna. Kommunerna kan rimligtvis inte ställa för 

höga och för många krav om risken är att färre utförare har möjlighet att uppfylla kraven. Då 

endast en kommun avvek från de övriga kommunerna i antalet krav, kan man anta att ett 

rimligt antal krav är mellan 50-100 stycken. Om antalet krav är intressant och har någon 

betydelse för styrning av kvalitet, är det väsentligt att göra vidare undersökningar för att 

studera vilket som är det mest effektiva antalet krav som är rimligt att uttrycka i kontrakten. 

Troligtvis är det inte antalet krav som ställs i kontrakten utan kvaliteten på kraven och deras 

utformning som har betydelse för kommunernas möjligheter att säkerställa en god vård för 

dess invånare som är i behov av hemtjänstinsatser.  
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En slutsats som görs utifrån studiens resultat är att kontrakten visar på ett kvalitetsmedvetande 

i omsorgen. Kvalitetskrav som berör de sex olika kategorierna som anses beskriva en god 

omsorg inom hemtjänsten, finns alla representerade i kontrakten. Svårigheten verkar dock 

vara att ställa tillräckligt omfattande och mätbara krav. Detta är något som även Almqvist 

(1996) beskriver när studier gjorts på vilka kvalitetskrav som ställs i anbudshandlingar inom 

äldreomsorgen i Stockholms stad. Formuleringen av kraven i kontrakten kan göra det svårt för 

kommunerna att följa upp huruvida kontrakten efterlevs i kvalitetshänseende och därmed 

försvårar styrningen i kvalitet. Det kan också tänkas att kontrakten blir svåra att hänvisa till 

vid en konflikt mellan parterna avseende kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsstyrning i 

äldreomsorgen genom kontrakt kan därför vara komplex. Det är enligt studiens resultat 

möjligt att ”täcka in” kategorierna, men svårt att göra kraven mätbara och uppföljningsbara. 

Uppföljning och mätning av verksamheter är viktigt för att säkerställa en god äldreomsorg. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan kvalitetsstyrning av äldreomsorgen med 

kontrakt ifrågasättas som den mest lämpliga metoden för att säkerställa en god kvalitet. 

5.2 Metoddiskussion 

Vetenskaplig kunskap ska man kunna lita på, att data har samlats in på ett korrekt sätt och att 

analysfasen har utvecklats av systematik och grundlighet. Enligt litteraturen finns det olika 

strategier för att tillgodose tillförlitligheten i forskning. Målet är att förebygga tillfälliga fel 

som stör tolkningar och slutsatser. Det viktigaste tillvägagångssättet för att höja 

tillförlitligheten är att tydligt visa och ge insikt i de förutsättningar under vilka resultaten har 

utvecklats. En annan strategi är att så långt som möjligt se till att tydligt skilja mellan 

empirisk data och egna tolkningar som skapas ur den egna förförståelsen eller den teoretiska 

referensramen (Malterud, 1998). Analysen består av subjektiva bedömningar av 

datamaterialet utifrån studiens analysmodell. Subjektiva bedömningar är svåra att undvika då 

analysen, tolkningen och bedömningen utgick och påverkades från det 

perspektiv/utgångspunkt och den förförståelse som undertecknad hade. 

Förförståelsen är det bagage som alla bär med sig in i ett forskningsprojekt och innehållet i 

den påverkar hela forskningsprocessen, från hur data samlas in och hur den senare tolkas. 

Detta kan både styrka och begränsa analyserna. För att förförståelsen ska ge styrka i studien 

måste den som utför undersökningarna ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin 

förförståelse och noga identifiera sin utgångspunkt (Malterud, 1998). Utgångspunkten i denna 

studie utgick från ett folkhälso- och vårdperspektiv. Om ett annat perspektiv hade varit 

utgångspunkten, hade troligtvis andra kategorier i analysmodellen använts och de 
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identifierade kraven hade eventuellt placerats i andra kategorier och nivåer, när det gäller 

specificering av dem. Analysen blev därmed subjektiv samtidigt som detta var en del av 

syftet. Graneheim & Lundman (2004) skriver att de antar att en analys av en text innebär flera 

betydelser/innebörder och att när en text analyseras är det alltid någon form av tolkning som 

sker. För att öka pålitligheten av genomförandet i denna studie gjordes metoden transparent 

genom noggranna beskrivningar av hur analysen gått till.  

 

För att ett resultat ska visa trovärdiga slutsatser om verkligheten och för att uppnå en god 

validitet, är det avgörande att verkligen mäta det som påstås ska mätas. Det är även viktigt att 

det finns en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och redskapen för mätning, 

och frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al. 2007). I denna studie användes den 

utformade analysmodellen som mätinstrument för att besvara vilken typ av kvalitetskrav som 

kommuner ställer på utförare. Enligt litteraturen är en mätmetod valid om den faktiskt mäter 

det som den är avsedd att mäta och om den undersökning man genomför för att besvara en 

bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just den frågan (Bergström & Boréus, 2005). 

Analysmodellen i studien består av kategorier som tillsammans anses beskriva en god 

omsorgskvalitet inom hemtjänsten. Analysen som gjordes är mätredskapet som gjorde det 

möjligt att besvara syftet med studien och mätmetoden kan anses valid då den mäter det som 

den är avsedd för att mäta. 

 

Förutsättningarna för att uppnå god reliabilitet är att vara noggrann i mätningar och 

uträkningar och att minska risken för felkällor och slarvfel. Tolkningsaspekten är för de flesta 

textanalyser en reliabilitetsfråga och textläsningen måste vara tillräckligt noggrann för det 

syfte man har, oavsett vilken tolkningsstrategi man använder (Bergström & Boréus, 2005).  

Ett reliabilitetstest brukar genomföras vid kvantitativ innehållsanalys. Testet är en slags 

betygssättning på undersökningens kvalitet och noggrannhet. Resultaten från ett 

reliabilitetstest kan och bör användas för att höja kvaliteten på undersökningen (Esaiasson, 

2007). Graden av reliabilitet mäts genom att man jämför resultaten från två undersökningar 

som använder samma mätinstrument och detta kan göras på två sätt. Det första sättet innebär 

att man slumpmässigt delar in analysenheterna vid en tidpunkt i två grupper. Det andra sättet 

innebär att man gör om exakt samma undersökning med samma analysenheter vid ett senare 

tillfälle. Det första tillvägagångssättet passar bra att genomföra vid exempelvis en 

intervjuundersökning. Det andra tillvägagångssättet är lämpligt att använda när man kan anta 

att den tid som förflyter mellan de båda mättillfällena saknar betydelse för mätresultaten. Om 
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man själv gör om analysen kallas testresultatet ”intrakodarreliabilitet”, men om någon annan 

genomför den andra mätningen kallas det ”interkodarreliabilitet”. Då det inte kan uteslutas att 

den ensamma kodaren minns hur han eller hon gjorde vid det första mättillfället, brukar 

interkodarreliabilitet anses som den bättre formen av reliabilitetstest (Esaiasson, 2007). För att 

stärka studiens analys genomfördes ett intrakodarreliabilitetstest, detta för att kontrollera 

analysen ytterligare en gång av undertecknad och för att testa graden av överensstämmighet 

mellan de båda analyserna vid två tidpunkter. Resultatet av testet visade att det förekom en 

hög överensstämmelse mellan de båda analyserna. I cirka 20 stycken identifierade krav 

ändrades kodningen vid den andra tidpunkten. Detta gällde främst krav som vid första 

tidpunkten kodats in på strukturnivå men som i andra tidpunkten ändrades till processnivå och 

gällde främst krav som handlade om att följa gällande lagar och regler, det vill säga kategori 

1. Vid andra tidpunkten identifierades ytterligare 19 stycken kvalitetskrav i kontrakten som 

lades till resultatet.  

 

Resultaten uttrycker och beskriver de krav som handlar om omsorgskvaliteten inom 

hemtjänsten. Kvalitetskrav på serviceinsatser förekommer även inom hemtjänsten och därmed 

i kontrakten. Denna typ av krav studerades inte och det är därför inte möjligt för undertecknad 

att uttala sig något om dessa. Servicetjänster och omsorgstjänster kan tänkas ha tydliga 

samband och därför skulle det kunna vara intressant om utgångsperspektivet vidgades och 

innefattade båda. Valet gjordes dock att endast utgå från omsorgsperspektivet då 

omvårdnadsinsatser anses utgöra själva essensen inom hemtjänsten. Vissa kommuner har valt 

att införa lagen om valfrihet för endast vissa typer av insatser, antingen service- eller 

omsorgsinsatser. Metoden och materialet i denna studie begränsar därmed räckvidden något, 

då endast omsorgstjänster studerats. Vidare undersökningar behövs för att studera flera typer 

av tjänster inom hemtjänsten och för att ge en total helhetsbild av kraven som ställs i 

kontrakten. 

 

En invändning mot metoden är att kvantifiering inte alltid är lämplig och att inriktningen i 

huvudsak betonar det som direkt uttrycks i texten på bekostnad av det underförstådda och 

outsagda. Strikta strukturerade analystekniker kan göra att texterna inte tillåts ”tala” och att 

analysinriktningen har en tendens att lägga för lite fokus på sammanhangets betydelse vilket 

kan skapa validitetsproblem. I flera sammanhang är det viktigaste inte hur många gånger 

något uttrycks utan hur det sägs (Bergström & Boréus, 2005). En styrka i denna studie är att 

metoden inte bestod av endast en kvantifierande del. Det var inte endast antalet krav som 
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studerades, utan undersökning gjordes också på hur väl specificerade kraven beskrevs och 

vilken typ av kvalitetskrav de ansågs vara, nämligen struktur-, process- eller resultatkvalitet.  

 

En annan begränsning med innehållsanalys som diskuteras i litteraturen är, att metoden har en 

viss tendens att visa på det uttalade hellre än på det outtalade och att det påtagliga och direkta 

innehållet i texter är det som kodas. Det outtalade kan också vara viktigt, att något inte uttalas 

kan innebära ett tecken på att det inte är väsentligt och att det inte ger uttryck för någons 

avsikt eller att det tillhör det självklara och därför inte behöver sägas, vilket inte en 

innehållsanalys kan skilja på. Ett annat problem som litteraturen tar upp är att texterna talar 

till forskaren bara om sådant som denne på förhand bestämt sig för att undersöka (Bergström 

& Boréus, 2005). Detta är svårt att helt förhindra, men för att minska detta problem i studien 

lästes hela datamaterialet noggrant igenom för att skaffa en god överblick över materialets 

innehåll. Läsningen genomfördes så förbehållslöst som möjligt, för att få kännedom om 

datamaterialets uppbyggnad och sammanhang. Ett försvar i denna studie är att ytterligare en 

kategori ingick i analysmodellen, nämligen ”övrigt”. I denna kategori kunde textenheter 

placeras som inte kunde klassificeras in i någon av de på förhand skapade kategorierna.  

I många fall handlar validitetsproblemen om att kodningsenheterna rycks ur sitt sammanhang. 

I en innehållsanalys strävar man efter enkla bedömningsprocesser, men det finns en tendens 

att bortse från sammanhanget. Om datamaterialet som ska kodas är stort och om hög 

reliabilitet eftersträvas, kan placeringen i kodningskategorier inte vara för komplex och 

tolkningen inte komplicerad, relaterad till sammanhanget (Bergström & Boréus, 2005). I 

studien kodades inte enskilda ord, utan meningsenheterna bestod av en mening och ibland 

även flera meningar/stycken, vilket minskade risken för att enheterna togs ur sitt 

sammanhang.  

Vidare undersökningar inom området  

Styrning av kvaliteten inom äldreomsorgen genom kontrakt är komplex. Kommunen måste 

försäkra sig om att en god kvalitet upprätthålls då de står ansvariga för omsorgen av 

kommunens äldre personer. Samtidigt måste de privata utförarna få utrymme att utveckla sina 

verksamheter utan att bli detaljstyrda. Utifrån detta uppstår många frågor som behöver 

besvaras med vidare studier och undersökningar. Vidare forskning är nödvändig då denna 

studie endast har besvarat vilken typ av krav som ställs i kontrakten och hur väl specificerade 

kraven ställs. I denna studie har det inte undersökts vilka alternativa mätmetoder som 

kommunerna använder sig av och varför kommunerna kanske medvetet väljer att inte 
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specificera kvalitetskraven. Studier som undersöker hur tjänstemän inom kommunen 

resonerar kring ospecifikt ställda krav är nödvändiga, för att få en helhetsbild och motiv kring 

upplägget av kontrakten. Då befolkningen i Sverige blir allt äldre ställs stora krav på 

äldreomsorgen och det är därför nödvändigt att utveckla och utvärdera verksamheterna för att 

ha kapacitet att möta den allt äldre och åldrande befolkningen. Den kliniska relevansen är mot 

bakgrund av detta mycket viktig. 

5.3 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att kommunerna ställer krav i kontrakten som visar på ett 

kvalitetsmedvetande i omsorgen, eftersom kraven som identifierades i kontrakten berör de sex 

olika kategorierna som anses beskriva en god omsorg inom hemtjänsten. Majoriteten av de 

identifierade kvalitetskraven i kontrakten beskrev hur omsorgstjänsterna ska utföras och hur 

verksamheterna ska bedrivas. De anses därmed återfinnas på processnivå enligt Donabedians 

modell (1980). Det framgår relativt väl i texten hur utförare ska gå tillväga för att uppnå den 

kvalitet som kategorin i fråga kan tillföra verksamheten även om det inte går att mäta i vilken 

grad kraven är uppnådda. Majoriteten av de kvalitetskrav som ställs i kommunernas kontrakt 

är specificerade och uppföljningsbara. Svårigheter verkar, utifrån studiens resultat, vara att 

ställa tillräckligt omfattande och mätbara krav. Vidare forskning och undersökningar är 

nödvändiga för att kunna beskriva skälen till att kommunerna inte ställer väl specificerade och 

mätbara krav och varför det kan vara komplext att ställa dessa. Vidare forskning behövs också 

för att undersöka hur styrning av kvalitet är möjlig och hur kvaliteten kan och ska förbättras 

för den allt mer åldrande befolkningen i Sverige. 
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BILAGA 1 
 
Tabell 10. Uppdelningen av antal krav i de olika kategorierna för varje kommun. 
 Kategori 

1 
Kategori 
2 

Kategori 
3 

Kategori 
4 

Kategori 
5 

Kategori 
6 

Kategori 
7 

Totalt 

Kommun 1 16 3 16 11 12 12 2 72 

Kommun 2 29 2 17 11 12 14 2 87 

Kommun 3 25 9 8 11 7 21 1 82 

Kommun 4 16 0 11 4 3 7 1 42 

Kommun 5 29 12 9 13 21 22  2 108 

Kommun 6 15 3 10 4 4 7 1 44 

Kommun 7 24 3 7 4 7 12 1 58 

Kommun 8 19 2 7 3 4 8 2 45 

Kommun 9 21 2 13 7 6 15 2 66 

Kommun 10 20 3 8 8 2 9 1 51 

 

 

 
Tabell 11. Kravens fördelning på struktur-, process- och resultatnivå i de olika kommunerna. 
 Struktur Process Resultat Totalt 

Kommun 1 21 38 13 72 

Kommun 2 23 57 7 87 

Kommun 3 16 45 21 82 

Kommun 4 8 33 1 42 

Kommun 5 26 67  15 108 

Kommun 6 7 31 6 44 

Kommun 7 12 43 3 58 

Kommun 8 5 36 4 45 

Kommun 9 11 53 2 66 

Kommun 10 7 42 2 51 
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Tabell 12. Antal krav i varje kommun uppdelade beroende på hur specificerade de bedömdes vara. 
 Vaga och 

ospecifika krav 
Specificerande och 
uppföljningsbara 
krav 

Väl specificerade 
och mätbara krav 

Totalt 

Kommun 1 24 40 8 72 

Kommun 2 26 49 12 87 

Kommun 3 37 35 10 82 

Kommun 4 4 29 9 42 

Kommun 5 31 61 16 108 

Kommun 6 7 28 9 44 

Kommun 7 6 41 11 58 

Kommun 8 9 28 8 45 

Kommun 9 23 35 8 66 

Kommun 10 7 31 13 51 
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BILAGA 2 
Första utkastet till studiens analysmodell 

Kategori  

Upplevelse och förväntan Vilka förväntningar har brukaren?  

Referenser: Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
SFS 1982:763 kap. 2 a - 2 f §). Udén, 1994. 
Socialtjänstlagen. Campbells et al. (2000). 
Øvretveit, 2001. Grimby, 1993. Maxwell, 
1984. 

Trygghet och säkerhet Att tjänster utförs enligt gällande regelverk.  
Möjlighet till insyn i verksamheten.  

Referenser: Socialtjänstlagen. Hälso- och 
sjukvårdslagen. svensk sjuksköterskeförening 
& Vårdförbundet. Socialstyrelsen & Sveriges 
kommuner och landsting.  

Självbestämmande och 
delaktighet 

Brukarens uppfattning, självbestämmande, 
autonomi, eget val. Att brukaren är delaktig, 
har inflytande och ges möjlighet till val och 
påverkan. Fokus på brukarens perspektiv.  

Referenser: Socialtjänstlagen. Hälso- och 
sjukvårdslagen. Socialstyrelsen & Sveriges 
Kommuner och Landsting. Dahl & Hasselgren, 
1991.  

Interaktion mellan brukare 
och vårdgivare 

Främja goda kontakter. God kontakt mellan 
personal och brukare.  

Referenser: Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
SFS 1982:763 kap. 2 a - 2 f §§). Svensk 
sjuksköterskeförening & Vårdförbundet 
(Josefsson, 2012). Van der Elst, Dierckx de 
Casterlé & Gastmans, 2012. Grimby, 1993. 
Dahl & Hasselgren, 1991. Kirkevold, 1994. 

Förebyggande vårdarbete Nolltolerans mot vårdskador som malnutrition, 
fallskador… uppföljningar av kvalitet. 

Referenser: Socialtjänstlagen. Svensk 
sjuksköterskeförening & Vårdförbundet. 
Maxwell, 1984. Øvretveit, 2001. 

Tillgänglighet Tillgänglig vård. Får brukaren de tjänster 
han/hon är i behov av?  

Referenser: Hälso- och sjukvårdslagen. 
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JCAHO. Maxwell, 1984. Socialstyrelsen & 
Sveriges Kommuner och Landsting. WHO. 
Campbell et al. 2000. 

Kunskapsbaserad 
verksamhet. Kompetens. 

Omvårdnadskompetens hos vårdgivarna. 
Personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. 

Referenser: Socialtjänstlagen. WHO. 
Vårdförbundet & Svensk 
Sjuksköterskeförening. Socialstyrelsen & 
Sveriges Kommuner och Landsting. WHO. 
JCAHO. 

Jämställdhet Verksamheterna ska främja jämlikhet… 

Referenser: Maxwell, 1984. WHO. Hälso- och 
sjukvårdslagen. Socialtjänstlagen. 

Samverkan och helhetssyn Helhetssyn på brukaren, samverkan och 
samarbete i team. 

Referenser: Socialstyrelsen & Sveriges 
Kommuner och Landsting. JCAHO. 
Vårdförbundet & Svensk 
Sjuksköterskeförening.  

Ändamålsenlighet Tydlig målsättning och planering med 
verksamheterna?? Är detta verkligen 
ändamålsenlighet? 

Referenser: WHO. JCAHO. Maxwell, 1984. 

Effektivitet Att resurser utnyttjas på bästa sätt. 

Referenser: JCAHO. WHO. Maxwell, 1984. 
Socialstyrelsen & Sveriges kommuner och 
Landsting.   

 
 

 

 

 


