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Abstrakt 

Trots att utveckling av kvalitetsarbetet ses som central och integrerad komponent i offent-
liga verksamheter saknas det en gemensam förståelse om vad kvalitet är och hur den kan 
mätas särskilt utifrån brukarperspektivet. Syftet med denna uppsats var att studera kvali-
tetsarbetet på kommunal nivå och studera hur upplevd kvalitet skapas och omskapas genom 
s.k. systematiska kvalitetsuppföljningar som ska genomföras enligt regeringsbeslut. Studien 
avsåg även att få en förståelse för hur kvalitetsupplevelser kan fångas i fastställda kvalitets-
indikatorer för kvalitetsuppföljningar.  

Detta görs genom en fallstudie av systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen i 
Uppsala kommun. Som underlag används huvudsakligen olika styrdokument för kvalitets-
uppföljning, uppdragskontorets kvalitetsredovisning och kvalitativa rådata som samlats 
genom i systematiska enkätuppföljningar på individnivå utifrån lokala kvalitetsindikatorer-
na TITORB. Det gjordes en diskursanalys av valda policydokument och kvalitativ inne-
hållsanalys av öppna svarskommentarer i enkäten. För att svara på studiens frågeställningar 
om kvalitetskonstruktioner i policys används ett modifieras teoretiskt analysverktyg inspi-
rerat av Carol Bacchi (1999) med teoretisk utgångspunkt i socialkonstruktionismen för att 
synliggöra antaganden i policydiskurser. 

Det centrala resultatet av denna studie visar på att fastställda kvalitetsindikatorer som 
ska implementeras i den standardiserade kvalitetsuppföljningen omformuleras ur en nation-
ell värdegrund som inte tar hänsyn till att det finns variationer av upplevd kvalitet, som 
skapas och omskapas i samspelet mellan människor. I detta arbete påvisas betydelsen av att 
inkludera variationer för kvalitetsförbättringar men också att dessa försummas i den rå-
dande kvalitetsmätningen eftersom dessa utmanas av att en universell kvalitetsdefinition 
inte finns. Minst lika viktigt i resultatet är att makthavande politiker konstruerar ett problem 
i policys som genererar diskursiva effekter, och strävar efter att förbättra aktörers beteenden 
och sociala handlanden efter givna ”normer”. Genom språket skapar politiker kvalitetsmål 
och kan ses som en marknadsstrategi för att sätta krav på verksamheter att nå upp till ett 
omöjligt mål. Baserat på studiens resultat är slutsatsen att metoden i dagsläget är ohållbar 
vid framtida jämförelser av upplevd kvalitet och därför efterfrågas mer forskning inom om-
rådet.  
 
 
 
 
 
 

 
Nyckelbegrepp: kvalitet, kvalitetskonstruktioner, kvalitetsindikatorer, kvalitetsutvärdering, 
systematisk individuppföljning, new public management, äldreomsorg 
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1. Inledning 

Offentlig sektor har under de senaste tjugo åren varit föremål för olika krav på kvalitets-
mätningar inom äldrevård och -omsorg. Verksamheter som bedriver socialtjänst arbetar 
ständigt med kvalitetsarbete i form av kvalitetssäkring för den enskilde brukaren. Ett sys-
tematiskt kvalitets- och uppföljningssystem inom organisationer antas ofta underlätta orga-
nisationers strävan att uppnå mål och åtgärda och reducera brister som identifieras (Al-
mqvist 2006; Røvik, 2008; Socialstyrelsen, 2012; SOSFS; 2011:9). I detta blir frågor om 
hur kvalitet föreställs och tänks avgörande för hur mål sätts och hur utförandet sker för att 
nå dessa mål i dagens svenska samhälle. Därför skapas organisationens målsättningar i re-
lation till kvalitetsbegreppet.  

New Public Management i offentlig sektor 

Den svenska offentliga sektorns organisationsförändringar har under senare decennier på-
verkats av New Public Management (NPM), den filosofi som präglas av effektivitetstän-
kande och marknadsanpassning med kunden i fokus (Almqvist, 2006). Sverige är trots sin 
socialdemokratiska politik och socialliberalistiska kapitalism ett av världens mest NPM-
influerade länder. På 1980-talet ansåg politiker att Sverige var i behov av effektiviseringar 
och nya reformer stiftades som skulle fastställa kvalitetsarbete inom organisationer genom 
resultatorienterad styrning, kontroll och systematisk utvärdering (Hood, 1995; Almqvist 
2006). NPM har under de två senaste decennierna utvecklats och uppmärksammats i offent-
lig sektor och olika förvaltningssystem genom att i exempelvis kvalitets- och ledningssy-
stem använda sig av metoderna målstyrning, decentralisering, konkurrensutsättning och 
privatisering (Almqvist, 2006; Røvik, 2008; Gruening, 2001). NPM ideologin hävdar att 
kvalitetssäkerheten för medborgare främjas genom att konkurrensutsätta organisationers 
serviceproduktion så att tjänster förblir av god kvalitet och att lägst pris erbjuds i förhål-
lande till de förväntningar som medborgaren har (Røvik, 2008; Almqvist, 2006). Almqvist 
(2006) menar att fokus bör ligga på att skapa goda relationer istället för goda resultat då 
relationen mellan brukare och vårdgivare är viktig. Processkvaliteten utgör i detta fall grun-
den för hur och vilka kvalitetsupplevelser som skapas av kunden. Som en del av NPM-
ideologin har modellen evidensbaserad praktik (EBP) utformats. EBP är ett förhållningssätt 
inom organisationen för att skapa bättre förutsättningar för brukaren och förbättra indivi-
dens villkor (SCIE, 2005). Begreppet EBP definieras som en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa tillgäng-
liga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). En systematisk uppföljning främjar inte enbart 
rättssäkerheten hos den enskilde utan ger även ett underlag för vidare förbättrings- och kva-
litetsarbete på alla nivåer samt bidrar till utveckling av ett evidensbaserat förhållningssätt i 
organisationer (Socialstyrelsen, 2013). På nationell nivå utvecklas en strategi för kvalitets-
uppföljning genom s.k. öppna jämförelser som publiceras årligen som en del av ledningssy-
stem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstområdet (Lindgren, m.fl., 2012).    
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Den statliga myndighetens ledningssystem inom socialtjänsten förklaras i Socialstyrelsens 
författningssamling (SOSFS; 2011:9). I författningssamlingen framgår det att ledningssy-
stem syftar till att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete inom den organisation som 
bedriver socialtjänst. Den sociala verksamheten styrs av kvalitet, individens säkerhet samt 
effektivitet (SOSFS; 2011:9). För systematiskt kvalitetsarbete ska organisationen genom 
effektiva verktyg planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 
(Socialstyrelsen, 2012). Enligt Sveriges offentliga utredningar (SOU; 2008:18) ska social-
tjänstens resultat, kvalitet och effektivitet systematiskt mätas utifrån brukarens upplevelser 
för att inhämta kunskap inom området. I praktiken ska kommunens kvalitetsarbete utgå från 
teorier och utvärderingar av tidigare resultat. På detta sätt blir arbetet i praktiken en del av 
förbättringsarbete genom att organisationen kontinuerligt följer upp och implementerar nya 
åtgärder för att bibehålla kvaliteten samtidigt som organisationen vill reducera de kvalitets-
brister som kommer upp till ytan (SOSFS 2011:9).  

Systematiska individuppföljningar i Uppsala kommun 

I Uppsala kommun bedrivs liknande systematiskt kvalitetsarbete bl.a. på Kontoret för hälsa, 
vård och omsorg (HVK). Enligt lagen ska dessa verksamheter följa upp beslut om insatser 
som den enskilde har beviljats, vilket förutsätter ett systematiskt arbetssätt genom individ-
uppföljningar (SOSFS; 2011:9, Socialstyrelsen, 2013). Målet är att ge en helhetsbild av 
resultat, måluppfyllelser på individuella och institutionella plan samt brukarnas egna upple-
velser av äldreomsorgens kvalitet. I Uppsala kommun tillämpas en modell enligt vilken den 
systematiska uppföljningen är uppdelad i tre delar: (1) uppföljning av behovsprövade insat-
ser, (2) en kvalitetsuppföljning för att få en samlad bild av kvalitet och (3) säkerställning av 
nämndens värdegrund TITORB (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och 
bemötande). TITORB formuleras i enkätfrågorna i individuppföljningen (kvalitetsuppfölj-
ningen) och utgör således kvalitetsindikatorer.  

Arbetet med systematiska uppföljningar i Uppsala kommun befinner sig i sin linda. 
Under våren 2014 sammanfördes aggregerad data av HVK för särskilt boende, för att för 
första gången redovisa resultat för politikerna inom kommunen. Att ta fram anpassade me-
toder för att mäta kvalitet är en utmaning för organisationen och tillförlitlighet är betydande 
för vidare kvalitetsarbete (Statskontoret, 2013). Om det finns brister i systematiken kan 
resultat förbli svåra att generalisera och därmed kan användbarheten kraftigt minska. Det 
råder även en osäkerhet om kvalitetsindikatorerna mäter verksamhetens effekter eller delta-
garnas upplevelser (Vårdanalys, 2013; Statskontoret, 2013).  

Problembeskrivning  
Inom myndigheten och bland forskarna pågår en diskussion om kvalitetsmätningarnas 
nytta. De som är positiva till kvalitetsmätningar menar att det behövs mer utveckling av 
bättre mätinstrument. Andra är mer kritiska och hävdar att fokus på kvalitetsmätningar 
hindrar en innovativ verksamhetsutveckling (Lindgren, m.fl., 2012). Forskare är överens att 
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det är svårt att konstruera tillförlitliga mätinstrument för att kunna mäta kvalitet inom väl-
färdssektorn i allmänhet. Det betonas att det saknas tillräckligt med kunskap om hur indi-
viduppföljningar mäter brukarens upplevda kvalitet. Dessa typer av undersökningar som 
den systematiska individuppföljningen omfattas av syftar till att lyfta upp de delar som bru-
karen tycker är viktiga för den enskilde inom bland annat äldreomsorgen. Där ställs förbe-
stämda frågor med fasta svarsalternativ som organisationen vill ha svar på. Det visar sig 
vara oklart om metoden för att mäta upplevd kvalitet utifrån förbestämda frågor ger en 
verklig bild av individens upplevelser av kvalitet. Den komplexa problematiken med kvali-
tetsdefinitionen och bristande kvalitetsmätningar inom vård och omsorg ställer oss inför 
den betydelsen att vidare vetenskapligt undersöka dess konstruktion och omformulering 
utifrån brukarens upplevda kvalitet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att granska kvalitetsarbetet på kommunal nivå och studera hur 
upplevd kvalitet skapas och omskapas genom s.k. systematiska kvalitetsuppföljningar (in-
dividuppföljningar) som ska genomföras enligt regeringsbeslut. Målet är att bidra till en 
djupare förståelse och kunskap om hur kvalitet konstrueras samt om kvalitetsundersökning-
ar har förmågan att fånga kvalitetsupplevelser. Med utgångspunkt i studiens syfte har föl-
jande frågor formulerats: 

 
1. Hur konstrueras kvalitet i utgångspunkten för kvalitetsutvärderingen (systematiska 

individuppföljningen)? 
2. Hur konstrueras kvalitet genom kvalitetsindikatorerna (TITORB)? 
3. Hur skapas och omskapas kvalitet i kvalitetsredovisningen? 
4. Hur konstrueras kvalitet i uppföljningsenkäten, och vilka faktorer hör kvalitet sam-

man med? 

Kvalitetsdefinition och SoL 
Ett flertal begrepp förklaras och definieras i detta arbete. Kvalitet är det grundläggande be-
grepp som skapas i relation till ledningssystemet som utformar kvalitetsmål och utförandet 
för att nå uppsatta mål (Uppsala kommun, 2012). Socialstyrelsen (2013) utgår från den In-
ternationella standardiseringsorganisationens (ISO) definition av begreppet kvalitet som 
”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller företeelse som ger dess förmåga att till-
fredsställa uttalade och underförstådda behov”. Kvalitetsbegreppet i SoL (2001:453) utgör 
en del av den målsättning som är antagen för organisationen: 

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av social-
nämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
(SoL 2001:453) 



 8 

I svenska offentliga utredningar definieras kvalitet utifrån individens egen upplevelse, som 
även påverkas av bl.a. uppfattad hälsa och välmående (SKL, 2012; SOU 2008:18). Begrep-
pet kvalitet förändrats med tiden (Statskontoret, 2011). I dagsläget definieras begreppet 
kvalitet som en tjänsts förmåga att tillfredsställa en persons behov utifrån personens för-
väntningar.  

Brukare är ett samlande begrepp1 för ”en person som får, eller som är föremål för en ut-
redning om att få, individuellt behovsprövande insatser från socialtjänsten” (se Termbanken 
på Socialstyrelsens hemsida). Jag vill även förtydliga att den förändring av kvalitetssyn 
som sker i samband med NPM i Sverige medför att brukare ofta kallas för kunder vilket 
reflekterar den prefererande valfriheten inom omsorgen. Jag väljer härmed att nämna per-
soner med beviljande insatser (äldre personer) för brukare i enlighet med socialtjänsten 
även om benämningen kund framkommer i ett flertal citat i texten.  

Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet presenterades en bakgrund om ämnet följt av dess problembeskrivning, 
studiens syfte och frågeställningar. Därefter, i kapitel två presenteras tidigare forskning om 
New Public Management, mätandets problem och konsekvenser, kvalitet och kvalitetsmät-
ningar och slutligen forskning om mätning av upplevd kvalitet i allmänhet och inom äldre-
vård och omsorg. Vidare, i kapitel tre, presenteras och motiveras val av teoretiska utgångs-
punkter om socialkonstruktionism som utgör utgångspunkten för denna studie.  Fokus lig-
ger på kunskap, språk och makt samt konstruktioner i policys. I metodavsnittet, kapitel 
fyra, beskrivs val av metod och tillvägagångssättet för att samla in och analysera det de 
delmaterial som ligger till grund för denna undersökning. Därefter, i kapitel fem, analyseras 
och materialen som ligger till grund för fallstudien och undersökningens resultat specifice-
ras utifrån forskningens syfte och frågeställningar. 
I det sista, sjätte kapitlet sammanfattas studiens resultat och diskuteras i relation till teori 
och tidigare forskning. I den avslutande delen av kapitlet diskuteras undersökningens me-
todval kopplat till resultatet. Vidare behandlas undersökningens praktiska betydelse för 
kvalitetsuppföljningar. Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare undersökning utifrån 
det empiriska underlaget, samt några förslag till vidare forskning.  

                                                
1 Andra mer specifika begrepp framkommer som bl.a. klient, patient, användare, vårdtagare, kund m.fl. (Soci-
alstyrelsen termbanken, http://socialstyrelsen.iterm.se/) 
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2. Tidigare forskning 

Den här studien utgår från forskning om kvalitetskontruktioner, upplevd kvalitet och kvali-
tetsmätning i allmänhet och inom offentlig förvaltning i synnerhet. Den forskning som pre-
senteras i detta kapitel utgörs av böcker, vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter och 
följer en tematisk struktur 2. Först presenteras tidigare forskning om NPM, kvalitetsmätan-
dets problem och konsekvenser, d.v.s. tidigare forskning om New Public Managements ef-
fekter. Vidare i den andra delen Kvalitet och kvalitetsmätningar i svensk kontext presenteras 
tidigare forskning om kvalitet och kvalitetskonstruktion. Den tredje delen Kvalitetsmätning 
i äldreomsorg framläggs forskning om kvalitetsmätningarnas förmåga att fånga upplevd 
kvalitet utifrån olika mätmetoder. Kapitlet sammanfattas utifrån valda forskningskällor och 
kopplas samman med studiens forskningsproblem, syfte och frågeställningar. 

NPM, kvalitetsmätandets problem och konsekvenser 
Metoder och rötter i New Public Managementfilosofin har spridit sig runt om i världen. Inte 
minst i Sverige har metoder och modeller som mäter kvalitet blivit en stor del av den of-
fentliga statens och förvaltningens kontroll, konkurrens och målstyrning. ”Praktiskt taget 
allt ska utvärderas” yttrar Evert Vedung (2006) som beskriver utvärderingar som en megat-
rend eftersom det i vår samtid är en oerhört populär metod inte enbart i den offentliga sek-
torn utan generellt i världen. Genom olika uppföljningssystem (som exempelvis systema-
tiska individuella uppföljningar) kan aktörerna samla in information för att utvärdera dessa. 
I utvärderingen kan värdet av en organisation presenteras. Dock har dessa systematiska 
utvärderingar kritiserats av forskning. I Vedungs (2006) översikt Utvärdering som megat-
rend, gigatrend och fyra böljor (som är en omarbetning av hans tidigare studier) förklaras 
att det utförs utvärdering efter utvärdering av vetenskaplig och rationell karaktär i offentliga 
verksamheter och utgör därför en gigatrend. Vedung (2006) menar på att NPM är motsägel-
sefullt och effekterna stämmer inte överens med organisatoriska förväntningar men också 
att trenden ger upphov till positiva möjligheter. Han redogör för olika typer av utvärdering-
ar som har tagits fram av forskare och myndigheter såsom utvärdering i mål och resultat, 
olika varianter av kvalitetssäkring, som bl.a. kollegial kvalitetssäkring, metakon-
troll/metautvärderingar, och total kvalitetsstyrning (TQM-Total Quality Management). Här 
lyfter han fram en omfokusering av utvärderingsarbete inom offentliga verksamheter från 
mål- till resultatstyrning, vilket har inneburit att utvärdering har flyttats ned från politisk- 
till myndighetsnivå och integrerats i olika myndigheternas styrning. Dessutom pekar han på 
gängse användning av TQM som brukarorienterad utvärdering som bedömer kvalitet uti-
från brukarnas ”grad av nöjdhet” med tjänsten eller produkten. Dessa utvärderingar, vars 

                                                
2 Litteratursökningen har skett i Uppsala universitets bibliotekskatalog (http://ub.uu.se/). Den forskning som 
har valts ut behandlar studieämnet kvalitetsmätningar och/eller upplevd kvalitet/perspektiv på kvalitet. Vid 
sökning av tidigare forskning användes sökorden new public management, evaluation, public sector, quality 
measures, measure performance, quality indicators, quality of care, perspective on quality, systematiska 
uppföljningar/kvalitetsutvärderingar.  
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mål sätts av politiker, används för jämförelser mellan kommunerna eller utförare. I linje 
med NPM och brukarorienterad utvärdering finns förväntningar på ett minskat avstånd till 
brukarna och bättre social dialog som förstärker den representativa demokratin, d.v.s. indi-
vidernas röster och önskemål framhävs i större utsträckning. Utvärdering ger på så sätt 
upphov till dialoger och därmed möjliggörs brukarnas påverkan inom politik och samhälle. 
Trots att trenden ger upphov till positiva möjligheter menar forskning att NPM är motsägel-
sefullt och att effekterna inte stämmer överens med organisatoriska förväntningar. Slutligen 
beskriver Vedung (2006) att dessa weberianska metoder ”kan ses som försök att driva ut 
känslor och demoner ur politiken och göra den mer resultatorienterad, faktabaserad och 
rationell”.  Flera forskare påpekar att effekterna anses ha varit positiva sedan NPM blev en 
del av offentliga verksamheters sfär men samtidigt har det betonats att megatrenden inte 
enbart medför positiva egenskaper (Diefenbach, 2009; Vedung, 2006). Detta har gjort att 
flera NPM:s förespråkare (politiker och forskare) drar sig tillbaka från NPM eftersom 
omedvetna konsekvenser har synliggjorts och diskuterats allt mer inom politik och förvalt-
ning (Pollitt, van Thiel & Homburg, 2007).  

Skarp kritik riktas mot NPM och dess krav på kvalitetsmätningar. Det påpekas att ma-
nagementidén och marknadsanpassning av offentlig sektor innebär ett flertal mörka sidor. 
En problematik som tidigare forskning förklarar är att offentlig sektor och statliga myndig-
heter gärna lägger en stor vikt vid processer inom organisationen vilket visar sig medföra 
ökade mål samtidigt som det dras ner på kvalitetsindikatorer vilket i sin tur leder till upp-
följningsproblematik (Almqvist, 2004). Forskare talar också om att utvärderingar eller kva-
litetsmätningar medför svårigheter att mäta kvalitet, eller rättare sagt kan inte genomföras, 
eftersom organisationer oftast utvärderar utifrån allt för många och för diffusa mål (Kui-
pers, m.fl., 2014; Almqvist, 2004). 

Vidare betonas av flera forskare att NPM är ett motsägelsefullt och diffust förhållnings-
sätt som implementerats och ökar påfrestningen hos medarbetarna på grund av ökad kon-
troll och makt, dvs. en större byråkrati skapas samtidigt som kvaliteten brister (Diefenbach, 
2009; Behn, 2003; Almqvist, 2004). Synliga problemområden kan ubte lösas med utgångs-
punkt i NPM eftersom det då finns en risk att problemet förvärras (Diefenbach, 2009). Det 
anses att NPM passar de organisationer som har en karaktär av en stabil traditionell we-
beriansk byråkrati till skillnad från en offentlig verksamhet med inslag av instabilitet, otyd-
liga ansvarsområden och andra organisatoriska svagheter (Pollitt, van Thiel & Homburg, 
2007). 

Kvalitetmätandets problem 

Det engelska uttrycket för kvalitetsmätningar är ”performance measures” och är ett uppre-
pande begrepp som Behn (2003) använder i sin studie Why measure performance? Diffe-
rent purposes require different measures. Hans studie avsåg att systematiskt identifiera och 
förstå begreppet NPM och dess effekter inom offentliga organisationer vad gäller kvali-
tetsmätningar. I hans studie problematiserar han varför kvalitetsmätningar utförs, vad dessa 
ger? Han analyserar främst de negativa konsekvenserna av statliga organisationers imple-
menteringar av NPM-karaktär. I sin studie uttrycker sig Behn (2003) på följande sätt: 
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‘What gets measured gets done’ is, perhaps, the most famous aphorism of perfor-
mance measurement. If you measure it, people will do it. Unfortunately, what peo-
ple measure often is not precisely what they want done. And people-responding to 
the explicit or implicit incentives of the measurement-will do what people are 
measuring, not what these people actually want done. […] Thus, although perfor-
mance measures shape behavior, they may shape behavior in both desirable and 
undesirable ways. (Behn, 2003:599) 

Förvisso går mycket att mäta om det så önskas. Däremot lyfts det en viktig aspekt i 
ovanstående uttryck, nämligen att det inte ofta är det som önskas utvärderas som egentligen 
mäts, istället brister mätningarna och därigenom uppnås inte heller målen med kvalitetsut-
värderingar. Om utgångspunkten är att mäta ett fenomen kan såväl också påverka det fe-
nomenet som avser mätas och därmed ge missvisande resultat. Människan anpassar sina 
svar efter både sagda och outsagda incitament.  

Behn (2003) presenterar åtta ändamål med kvalitetsmätningar i offentliga myndigheter: 
utvärdera, kontrollera, budgetera, motivera, främja, belöna, lära och förbättra. Ledningen 
inom offentliga myndigheter kan bestämma riktningen med utvärderingen genom att skapa 
indikatorer efter olika ändamål, för att lyckas betonar han att organisationers mål måste 
vara tydliga och konkreta vilket oftast är ett problem inom offentlig förvaltning (ibid, 
2003). Han menar som Vedung (2006) att alla gör mätningar, men dessa ger inte bara redo-
visade siffror utan också oväntade resultat och effekter (Almqvist, 2004). Behn (2003) me-
nar att utvärderingar (förhoppningsvis) ger möjlighet till förbättringar genom att reducera 
framhävda brister men att de nödvändigtvis inte bör särskiljas eftersom det kan försvåra 
personalen att uppnå organisatoriska mål. Oftast skapas för många mål och syften och re-
sultat blir felaktiga och oanvändbara. Genom detta bekräftas att det finns ett gap mellan 
omvärlden och den organisation som strävar efter att utöva förändringar (Kuipers m.fl., 
2014). Även om det finns kunskaper om New public managements konsekvenser kvarstår 
”trenden” att utvärdera och kontrollera som en del av kvalitetsutveckling (ibid, 2014). 

Kvalitet och kvalitetsmätningar i skandinavisk kontext 
Lars Strannegård (2007) forskar om kvalitet och studerar bland annat hur kvalitet skapas 
och hur den används inom olika verksamheter i Sverige och runt om i världen. I hans anto-
logi Den omätbara kvaliteten diskuteras kvalitetsbegreppets och mätningars betydelser. 
Han diskuterar att goda värden av kvalitet gärna ses som positivt och att organisationer, 
statliga och andra, undviker att problematisera kvalitetsbegreppet.  

”Idag räcker det inte att en produkt håller hög kvalitet i teknisk mening. Den måste 
förmedla en annan sorts kvalitet, och den kan sammanfattas som en berättelse om 
det unika, den individuella, det speciella och enastående […]Att någonting är äkta 
och på riktigt.” (Strannegård, 2007:25). 

En viktig fråga som driver forskningen är kvalitetsmätningars förmåga att fånga egenskaper 
av ett visst föremål eller en tjänst. Strannegård förklarar att dessa kvalitetsmätningar istället 
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ger det en övergripande bild om något är bra eller dåligt. Ett problem som framkommer 
genom denna kvalitetmätningsmetod är att känslor och upplevelser inte studeras. Det med-
för risker att mäta kvalitet poängterar Strannegård (2007), liksom Behn (2003). Således, 
siffror gör sitt, men siffror fångar inte det som kvalitetsmätningar avser mäta. Detta är nå-
got som måste medvetandegöras inom organisationer.  

En annan sida av kvalitetsutvärderingar som forskaren Roland Almqvist (2004) talar 
om är de värderingar som finns inom organisationen, som t.ex. värderingar om förtroende 
och kvalitet. Han menar att det skapas kontrakt mellan olika organisationer som t.ex. of-
fentlig sektor och förvaltningsmyndigheter. Dessa kontakter medför krav på mätningar med 
mätbara kvalitetsindikatorer som ska mynna ut i en sfär av kontroll. Värderingar som exi-
sterar i den offentliga sektorn avspeglas vid kvalitetsindikatorernas skapelse. Han menar att 
organisationen på så sätt styr riktningen för organisationsförändringar och att den hierar-
kiska styrningen bevarar NPM:s expansion i landet. Kunskap, vägledningar och regler 
kring hur dessa mätmetoder och kvalitetsindikatorer ska skapas finns inte (Almqvist, 2004) 
men offentlig sektor som präglas av NPM förutsätter att underordnade organisationer ska 
skapa, mäta och leverera resultat för vidare kvalitetsutveckling. Han poängterar att det hela 
ses som problemfritt. Han menar att man måste synliggöra det som inte syns, och därmed 
kan organisationers resultat problematiseras. 

Kvalitetsmätningar kvarstår troligtvis men att dessa behöver kompletteras med kvalita-
tiva metoder som intervjuer, diskussioner och andra typer av dialoger anser forskare 
(Strannegård, 2007; Behn, 2003). För en komplett kvalitetsutvärdering av t.ex. tjänster 
inom äldreomsorg krävs att indikatorer skapas utifrån det som avses är viktiga aspekter för 
deltagarna, annars riskerar utvärderingen att brista eftersom det kan upplevas meningslöst 
att uttrycka sig i frågor som organisationen har formulerat (Ballantine, Bringnall & Modell, 
1998). Britt Slagsvold (1996) har forskat om utformningen av kvalitetsmått som brukas 
inom organisationer som bedriver äldreomsorg. I hennes norska avhandling, Mål eller me-
ning – om å måle kvalitet i aldersinstitusjoner, studerade hon utifrån tolv olika indikatorer 
om och på vilket sätt omsorgskvalitet framträdde vid undersökningar med standardiserade 
kvalitetsmått. Två av dessa kvalitetsområden var bland annat delaktighet och självbestäm-
mande, som även tas upp i svensk socialtjänstlag om äldreomsorg. Slagsvold utgick bl.a. 
från äldre individers möjligheter till självbestämmande i norska vårdhemmet utifrån två 
tillvägagångssätt som jämfördes med varandra. Det första tillvägagångssättet förblev ett 
standardiserat frågeformulär med fasta svarsalternativ och det andra tillvägagångssättet var 
en oberoende observation av två opartiska personer som skapat egna bedömningar. Deras 
uppfattningar skilde sig från den fastställda kvalitetsindikatorn självbestämmande. Britt 
Slagsvold (1996) menar att målen och indikatorerna måste vara universella (accepterade) 
för att kunna hanteras på bästa sätt för registrering och mätning. Slagsvold (1996) liksom 
tidigare forskning betonar att organisationen bör inhämta kompletterande information med 
andra metoder om upplevd kvalitet genom exempelvis observationer, och på så sätt komma 
närmare de faktorer som berör deltagaren i verkligheten på en mer detaljerad nivå. Att 
standardisera kvalitet kan därför vara svårt eftersom dessa undersökningar saknar objektiva 
mått och att detta är något som måste ses över om en bredare bild av olika områden som 
t.ex. äldreomsorgen ska ske (ibid, 1996). 
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Det finns flera forskare inom medicinen har studerat instrumentet kvalitetsmätningar. 
Ozkan Yildiz och Onur Demirors (2012) systematiska översikten Healthcare quality indi-
cators – a systematic review granskar forskarna litteraturen för kvalitetsmodeller med kva-
litetsindikatorer, dess validitet och begränsningar. Forskarna studerade internationella stu-
dier mellan åren 1995 till 2010 för att studera i vilka utvecklingsmetoder som har valts. Det 
förklaras att flertal undersökningar inom hälso- och sjukvården skapar indikatorer utifrån 
Donabedians modell struktur-process-resultat men att modellen inte alltid är funktionell 
och tillförlitlig att använda för bästa effekt (Yildiz & Demirors, 2012). Vidare förklaras att 
det inte finns en enig modell för att granska vårdkvalitet och om det hade funnits en skulle 
det vara till fördel att jämföra data med varandra, men att modellerna måste förbättras. I 
översikten framgår att det saknas modeller som kan täcka alla de viktiga aspekter/områden 
inom hälso- och sjukvården som omfattas av kvalitet. Det saknas också en samsyn om kva-
litetsindikatorer för enhetliga mätningar i allmänhet och inom hälso- och sjukvården (Al-
mqvist, 2004; Yildiz & Demirors, 2012). 

Kvalitetsmätning i äldreomsorg 
Det framgår tydligt av flera forskare att mätbara kvalitetsindikatorer fångar en begränsad 
bild av upplevd kvalitet samt att olika indikatorer har olika betydelse för individen (jfr 
Slagsvold, 1996). Kvalitetsmätningar berör flera viktiga kvalitetsindikatorer, dock utveck-
las utformningen av indikatorerna så att de passar olika gruppers deltagare. Upplevelser 
varierar mellan människor beroende på den personliga bakgrunden och situationen. Några 
viktiga faktorer som påverkar äldre personers (med sociala insatser) upplevelser av hälsa 
och välbefinnande är att dessa har en stark koppling till vårdpersonalens engagemang och 
bemötande gentemot individen (From m.fl., 2011). Upplevelser, som t.ex. ett meningsfullt 
liv eller självständighet, formades utifrån personalens möte med den äldre. Äldre anpassar 
sina känslor och upplevelser efter personalens kompensation till den enskilde och värderar 
sin hälsa lägre då personalen inte bemöter individen på ett önskvärt sätt (From m.fl., 2011).  
Kvalitet är således förknippat med känslor så som behag och obehag där kvalitetsupplevel-
sen också formas, d.v.s. skapas och omskapas, i samband med ett svar i utvärdering av 
känslor (Slagsvold, 1996; Behn, 2003). Socioekonomiska egenskaper är viktiga att ta hän-
syn vid kvalitetsmätning av upplevd kvalitet men kan vara svåra att mäta (Sixma m.fl., 
2000). En ytterligare utmaning som förklaras är att mätproblematik kan även grunda sig i 
hur respondenten uppfattar begrepp och frågor i enkätundersökningen, exempelvis frågan 
om vad som är god omsorg för de äldre personerna. Upplevelsen skapas således när andra 
människor bemöter varandra som enskilda individer, med rättigheter och självständighet 
(Form, m.fl., 2011).  

Kvalitetsmätningar som utförs inom äldreomsorgen strävar efter att skapa en verklig 
bild över det som önskas mäta. Forskning riktar kritik mot mätinstrument, vad gäller att 
fånga känslor och upplevelser, och de menar att mätinstrumenten brister och påverkar gil-
tigheten. Det anses av flera forskare att problematiken eventuellt kan lösas med nya meto-
der, men utmaningarna i mer eller mindre utsträckning kvarstår. En forskargrupp (Sixma, 
van Campen, Kerssens & Peters, 2000) har bl.a. utformat ett mätinstrument tillsammans 
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med respondenterna (äldre personer) som syftar till att undersöka personernas upplevelser 
av kvaliteten inom äldreomsorgens kvalitet samt att få kunskap om de äldres egna kvali-
tetsupplevelser relaterade till den äldres egna behov. Mätinstrumentet utformades med både 
en kvantitativ och kvalitativ del (s.k. mixed methods) och dess kvalitetsindikatorer skapa-
des utifrån två diskussionsgrupper med 13 äldre personer som var 65 år och uppåt. Det 
framgick svårigheter att definiera begreppet kvalitet och vårdkvalitet för den enskilde. Slut-
ligen begränsade forskarna valet av kvalitetsindikatorer till 32 stycken då de ansåg att fler 
än så skulle vara alldeles för många att studera. Indikatorernas betydelse värderades i en 
skala av respondenterna. Mätinstrumentet upplevdes som viktigt för flertalet respondenter, 
men dock inte för alla. Genom denna mätmetod framkom den subjektiva upplevelsen (till-
fredsställelsen, inre känslan) i en större grad än önskvärt då undersökningsmetoden var 
även avsedd att mäta den kognitiva bedömningen (intryck och föreställningar). Båda 
aspekterna har en betydelse och behövs lyftas fram i undersökningar om kvalitetsupplevel-
ser (Sixma m.fl., 2000). 

I en annan studie (Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 1995) genomfördes kvalitativa 
enkätintervjuer om äldres uppfattning om vårdens kvalitet utifrån två dimensionen, dels de 
äldres upplevelser av verkliga aspekterna (insatsens realitet) inom äldrevården, dels de äl-
dres subjektiva betydelse (inre känslor) av insatser. Studien visade också på att äldre med 
ett god uppskattad hälsa och välbefinnande har en positiv inställning till vård och omsorg 
medan de med sämre uppskattad hälsa hade oftast en negativ inställning till både vården 
och omsorgen samt andra saker i livet (Wilde m.fl., 1995). Respondenternas olika förvänt-
ningar och behov synliggjordes i studien, vilket kan påverka den äldres upplevelse av 
äldrevården samt den upplevda känslan om vården. Vistelsemiljön skapar förbestämda upp-
fattningar som kan förstärkas genom olika socialiseringsprocesser, som exempelvis norm-
system och vårdstrukturer (Wilde m.fl., 1995).  

Forskarna har, efter den senaste studien, utformat ett nytt mätinstrument ur en ny mo-
dell som ska beskriva vårdkvaliteten i fyra dimensioner, för att få en fördjupad bild av pati-
enters perspektiv på vårdkvalitet. Modellen ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv” (KUPP) 
som togs fram av Wilde m.fl., (1995) beskriver att den rationella vårdkvaliteten ska bestå 
av kompetent vårdpersonal (medicinskt-teknisk kvalitet) och förutsättningar för att främja 
fysiskt-tekniska miljömässiga behov. Inom den humana vårdkvaliteten är identitetsoriente-
rade förhållningssätt som, exempelvis faktorerna tillit och sympati, viktiga för de äldre. 
Den andra faktorn är den socio-kulturella atmosfären som exempelvis att den äldre ska 
känna sig trygg i sin boendemiljö. Till skillnad från Donabedians modell, som beskrivits 
ovan och används inom vård och omsorgen tar inte upp dessa olika byggstenar för vad som 
är kvalitet för individen. Kritik som har riktats mot dessa mätinstrument är att indikatorerna 
som har använts för att mäta de äldres upplevelser av vårdkvaliteten inte tar upp de viktig-
aste frågorna för den enskilde äldre personen i fråga (Wilde m.fl., 1995). En ytterligare 
problematik är att mätmetoderna kan påvisa identiska resultat som förblir problematiska då 
de leder till en bristfällig bild av verkligheten.  

Trots alla ovan nämnda problemkomplex med utvärderingar, kvalitetsmättningar och 
dess effekter satsar politiker på utformning av standardiserade uppföljningssystem för nat-
ionella och internationella jämförelser. Lindgren kritiserar ett sådant nationellt uppfölj-
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ningssystem i Sverige genomså kallade öppna jämförelser, som SKL och Socialstyrelsen 
har utvecklat och implementerat för äldreomsorg sedan 2007 (Lindgren, m.fl., 2012). Dess-
utom påpekar hon att det saknas kunskap om kvalitetsarbete på kommunalnivå.  

Sammanfattning 
Inom olika organisationer, inte minst offentlig sektor och förvaltningsmyndigheter, ska allt 
mätas och bedömas för en ökad kontroll. Det är en strategi för måluppfyllelse, d.v.s. att 
rikta organisationer mot fastställda mål vilket kan leda till att organisationer präglas av krav 
och konkurrens som avspeglar  det rådande marknadstänk som kännetecknar NPM (Al-
mqvist, 2004).  Oftast utvärderas flera områden och flera mål ska uppnås men i många fall 
är det inte självklart om vad som ska mätas vilket kan skapa olika effekter och konsekven-
ser som t.ex. missvisade resultat. Därför ställer sig flera forskare kritiska till NPM inom den 
offentliga sektorn (Kuipers, m.fl., 2014; Vedung, 2006; Behn, 2003). Dessutom hävdar 
forskning att resultaten i utvärderingen formas efter det som önskas synliggöras, medvetet 
eller omedvetet (Behn, 2003). Dock hävdas att enskilda känslor och upplevelser försummas 
i kvalitetsuppföljningen eftersom begreppet kvalitet är tvetydligt och att ingen universell 
definition finns (Strannegård, 2007; Behn, 2003; Slagsvold, 1996). Sammanfattningsvis 
kan det konstateras att det finns studier som belyser problematiken med kvalitetsuppfölj-
ningar och enkätundersökningar som metod för att dessa inte fångar upp individuella kvali-
tetsupplevelser på djupet för att en gemensam definition av kvalitet saknas. I flera nation-
ella studier har forskare försökt att ta fram nya forskningsmetoder som utgår från både kva-
litativa och kvantitativa tillvägagångssätt men finner en utmaning att ta fram goda kvalitets-
indikatorer för att fånga kvalitetsupplevelser (Sixma m.fl., 2000; Wilde m.fl., 1995).  

Detta kapitel har gett oss empirisk kunskap om att ett fenomen, i detta fall kvalitet, kan 
uppfattas olika av olika personer och aktörer. Men de pekar på dels svårigheten att ta fram 
kvalitetsindikatorer för att få fram tillförlitliga resultat, dels att mätinstrumenten inte är till-
räckligt säkra för det ändamål som avser mätas. I nästa avsnitt, om teoretiska perspektiv, 
presenteras social-konstruktionistiska perspektiv på upplevd kvalitet eftersom studien avser 
att studera hur kvalitet konstruktioner.  
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3. Teoretiska perspektiv 

I följande kapitel redogörs och motiveras de teoretiska perspektiven som utgör utgångs-
punkten för denna studie. Eftersom studien fokuserar på hur kvalitet skapas och omskapas 
anses det därför lämpligt att utgå från teorier om sociala konstruktioner. Först presenteras 
perspektivet om socialkonstruktionism, som består av flera olika teorier med liknande ut-
gångspunkter om förståelsen om sociala konstruktioner, hur de uppstår och omskapas. Slut-
ligen sammanfattas teoriavsnittet. 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Socialkonstruktionismen är en teoretisk utgångspunkt som saknar en entydig förklaring. 
Teorin har växt fram och utformats av flera olika forskare med likartade perspektiv inom 
bl.a. sociologi och filosofi (Burr, 2003). Socialkonstruktionismens synsätt grundas i förstå-
elsen om (samspelet mellan) människor. Peter Berger och Thomas Luckmann (1998) är två 
forskare som har bidragit till den stora spridningen av det teoretiska perspektivet (Burr, 
2003).  

Socialkonstruktionism handlar i stort sett om hur människan uppfattar och konstruerar 
sin verklighet, följaktligen menas också att verkligheten påverkar människans sociala hand-
lingar (Burr, 2003; Berger & Luckmann, 1998). Berger och Luckmann (1998) hävdar att 
människan skapar sin verklighet utifrån sociala handlingar i samhället och uttalar att ”sam-
hället är en mänsklig produkt, samhället är en objektiv verklighet och människan är en 
social produkt”. I stora drag menar de att den objektiva sociala verkligheten är en pågående 
process där samhället skapar sanningar och att dessa kunskaper eller verkligheter tas för 
givet. Vidare förtydligar Vivien Burr (2003) att det socialkonstruktionistiska perspektivet 
har ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som tas för given Hon förklarar att kun-
skapen inte är objektiv utan snarare ett resultat av människans syn på verkligheten, hur vi 
kategoriserar och förstår den. Människans uppfattningar kan vara något helt annat än den 
kunskap som socialt konstrueras av den enskilde och av andra. Människans världsuppfatt-
ning skapas i interaktion med andra genom att använda språket och kunskapen är även för-
änderlig eftersom verkligheten påverkas av kulturella och historiska aspekter (Burr, 2003; 
Börjesson & Palmblad, 2007). Människan ändrar uppfattning om saker och ting genom tid 
eftersom människan ifrågasätter kunskap och världsuppfattningar.  

Människans föreställningsvärld 

Berger och Luckmann (1998) använder begreppet institutionalisering för att beskriva hur 
människan tolkar och uppfattar sociala handlingar genom att identifiera och tillskriva dessa 
olika egenskaper. I interaktionen bekräftar individer sanningen och kunskapen och därefter 
utformas ett förgivettagande om verkligheten (Berger och Luckmann, 1998). Utifrån dessa 
antaganden uppstår s.k. typifieringar, för att underlätta uppfattningar om andra men påver-
kar också i sin tur vidare interaktioner (Berger & Luckmann, 1998), d.v.s. att människan 
har ett behov av kategoriseringar för att kunna möta verkligheten därför skapar människan 
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gärna rutiner i sitt vardagsliv. Dessa institutioner av antaganden om sanningar och kunskap 
som betraktas som verklighet och är under ständig förvandling eftersom människan är en 
del av samspelet. Människans föreställningsvärld (institutioner) konstruerar, återkonstruerar 
och omkonstruerar genom språkutbyte med andra. Burr (2003) förklarar att språket har en 
förmåga att förändra social aktivitet (men också individens identitet, vilket inte fokuseras i 
detta arbete) och innebär att språket (sociala konstruktioner som sker i interaktionen) för-
medlar det som människan tänker och påverkar även handlandet i samhället.  

Språk och makt 

Världsuppfattningar bygger på avtryck av redan existerade begrepp och kategorier som 
används i interaktionen människor emellan. Våra uppfattningar kommer i uttryck genom 
språket. Begreppen vi använder ger oss godtyckliga meningar, men det är hur individer 
använder orden och förbinder och bekräftar dessa genom interaktion med andra (Burr, 
2003). Genom att människor talar med varandra, d.v.s. använder språket kan människor 
forma, representera och förstå verkligheten (Burr, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007). 
Med den utgångspunkten studeras diskurser (den språkanvändning och det som talas mellan 
människor) i samhället för att förstå människan ur socialkonstruktionism (Burr, 2003). 

Begreppet diskurs är ett omtalat begrepp i dagens sociala och politiska samhälle och 
begreppet utgör ingen allmän förklaring och kan ha olika innebörder för olika aktörer (Bac-
chi, 2000). Carol Bacchi (1999) beskriver begreppet diskurs som ”the language, concepts 
and categories employed to frame an issue […] not just to ideas or to ways of talking, but to 
practices with material consequenses” (Bacchi, 1999:2). Det Bacchi (1999) hävdar är att 
diskurs och termer bör skiljas åt eftersom olika termer används för att beskriva en utsä-
gande diskurs. Diskurser är förändringsbara, liksom vår föreställningsvärld, uppfattning och 
verklighet är skapas och omskapas. Michael Foucaults teori om diskurser och makt är om-
talade inom sociologin. Foucault menar att makt uppstår i sociala interaktioner via språket, 
d.v.s. samhälleliga maktordningar är således en konsekvens av sociala konstruktioner (Burr, 
2003). Samspelet mellan människor består av två poler med ett ständigt motstånd polerna 
emellan. Makten är inte stabil utan kan minskas eller ökas beroende hur människor talar 
med varandra (Burr, 2003). 

 Politiken använder sig av språket som en strategi att kunna påverka medborgarna ge-
nom att normalisera det som anses vara avvikande (Börjesson & Palmblad, 2007). Det rå-
der en kontroll och styrning även om medborgarna. Medborgarna kategoriseras och förblir 
ett samhällsproblem som strider mot normen. Avvikande grupper konstrueras och bekräftas 
från det som man anser är ”rätt” och ”fel” (Börjesson & Palmblad, 2007). Denna process 
kan beskrivas som engelskan preferential treatment (på svenska positiv särbehandling) och 
är ett sätt för människan att medvetet kategorisera ”underordnade” grupper som vidare ska 
stärkas och vara en del av samhället. Dessa grupper underrepresenteras och särbehandlas 
vilket är problematiskt menar Carol Lee Bacchi (1999) som kritiserat begreppet och menar 
att denna process skapar diskursiva effekter. Diskursiva effekter skapas genom att olika 
grupper i samhället värderas och rankas och tilldelas olika kategorier som konstrueras, som 
t.ex. äldre, isolerade och behövande (Bacchi, 1999). Den dominerande gruppens fördelar 
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med denna process undangöms/kamoufleras eftersom all fokus ligger på att kategorisera, 
värdera och ”lyfta upp” de grupper som har konstruerats när det i själva verket skapas 
större maktordningar i samhället. I samhället finns en kamp mellan olika diskurser om vil-
ken förklaring som bäst beskriver en företeelse. Diskurser används för att bibehålla makt-
positioner i samhället (Bacchi, 2000). 

Makt och kunskap 

Inom socialkonstruktionismen förklaras det att verkligheten och sanningen är socialt kon-
struerad. Ur det foulcauldianska perspektivet utmanas dessa diskurser av andra som vidare 
tar utrymme för problematisering och utrymme. Det finns en dominerande diskurs i sam-
hället vilket påverkar den ”rådande kunskapen” (Burr, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007). 
Teorier om governmentality (på svenska regementalitet) grundades bl.a. av Foucault och 
har utvecklats allt mer av Nicolas Rose som ställde sig kritisk till det offentliga styret 
(McKinlay, Carter & Pezet, 2012). Praxis och språk som används av styrningen i strävan 
efter konkurrens och rörligare marknad i samhället. Det foulcauldianska perspektivet menar 
att företag ställs i centrum som skapar och omskapar ”sanningar” som kommer i uttryck 
genom bl.a. kvalitetsredovisningar i form av policys (ibid, 2012). Språk avgör vilken kun-
skap som produceras. Detta kan ses som en strategi då den suveräna makten påverkar i sin 
tur medborgares handlingar och föreställningar genom att konstruera en ”verklig” bild av 
ett fenomen, t.ex. kvalitet (ibid, 2012). Neutral kvalitet finns inte med anledningen att kva-
litet alltid konstrueras i en viss kontext och kännetecknas av specifika maktrelationer. Den 
verkliga sanningen finns inte eftersom det förutsätter att människan ”knäcker koden” och 
tar sig in i den värld där diskurser inte existerar och heller inte påverkar individens sociala 
handlande. Socialkonstruktionismen har kritiserats då flera forskare hävdar att det är oklart 
vilken diskurs som är sann och inte eftersom det är samhället som konstruerar dessa verk-
ligheter (Burr, 2003).  

Konstruktioner i policys 

Bacchi (1999) förhåller sig kritisk utifrån socialkonstruktionism och problematiserar det 
som anses vara kunskap och sant i den sociala världen ur politiken och policys. Politiken 
skapar diskurser i samhället som inte lämnar utrymmen att problematisera det som politiken 
anser och tar som självklart är problemet. Det skapas ett problem som beskrivs i policys 
utan att ifrågasätta och studera problemet som konstrueras och representeras. Vad som ta-
las, tolkas och handlas av individen beror på underliggande värderingar, menar Bacchi 
(1999). Människans värderingar är det som avgör vad som upplevs vara normalt och inte i 
samhället och därmed också avgör om antagandet är något att debattera om (problemati-
sera) eller inte (ibid, 1999). Om vissa påståenden problematiseras medför det också att 
”sanningar” inte förändras och världsuppfattningar förblir sig lika, men att istället ifråga-
sätta det som sägs och det som anses vara ”sant” skapas en annan verklighet (Bacchi, 
1999).  

Bacchi (1999) anser att det stora problemet är att dessa antaganden och förutfattade 
meningar lämnas oproblematiserade. Därför bör det som talas ifrågasättas med utgångs-
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punkten i socialkonstruktionistiska perspektiv för att få förståelse i hur språket konstruerar 
”problem” och vidare påverkar samhället och individen.  Policys antas kunna förbättra 
samhället och tillfredsställa mänskliga behov men å andra sidan bör effekterna av policys 
beaktas än förlitas eftersom de har en förmåga att skapa problem istället för lösa dessa 
(Bacchi, 2000). Antaganden synliggörs tydligast genom analyser i det skede som nya dis-
kurser skapas och/eller omskapas, beskriver Bacchi (1999) ur det foucauldiska perspektivet. 
Foucault hävdar att inom politiken används diskurser systematiskt utan att identifiera, ifrå-
gasätta eller reflektera kring objekt och istället formar dessa till nya förslag inom politiken 
(Bacchi, 1999). I stora drag syftar policy-diskursanalyser till att uppenbara tystnader som 
gömmer sig och synliggöra utsagor i vidare debatter. Dessa tystnader kan ibland ses som en 
strategi i en politisk process med anledningen att diskurser tenderar att begränsa samhällets 
handlingsutrymme (Bacchi, 2000).  

Sammanfattning  
I detta arbete studeras hur kvalitet konstrueras och vilka föreställningar och diskurser som 
framgår i det mätinstrument som brukas vid kvalitetsuppföljningar. I stora drag beskriver 
teorin om socialkonstruktionism att den kunskap som antas vara sann är en social kon-
struktion och makt är det som påverkar den ”rådande kunskapen” (Burr, 2003; Berger & 
Luckmann, 1998). Socialkonstruktionistiska forskare hävdar att föreställningar av olika 
fenomen görs och styrs av olika maktförhållanden i samhället (McKinlay m.fl., 2012). 
Språk är den huvudsakliga faktorn som avgör hur människans föreställningsvärld skapas 
och omskapas. Makt är inte jämlikt fördelat mellan människor då maktordningen förutser 
vem som får utrymme att tala. Vad som talas kan uppfattas som avvikande i samhället i och 
med kategoriseringar som uppstår i interaktionen. Trots att politiken vill inhämta svaga 
gruppers perspektiv sker gränsdragningar som kan skapa diskursiva effekter, d.v.s. särbe-
handlingar i samhället (Bacchi, 2003). Politiken kan ses som överordnad och är en del av 
de antaganden och föreställningar som konstruerats i samhället (Börjesson & Palmblad, 
2007), speciellt i de problem som konstrueras och rekonstrueras i policys utan att i många 
fall ifrågasätta antagande och slutsatser som politiker framställer. Bacchi (1999) hävdar att 
denna process bör ifrågasättas genom kritiska policy-diskursanalyser och på så sätt fram-
häva tystnader som döljs. 

I tidigare avsnitt klargör forskning bl.a. att kvalitet tolkas olika av olika aktörer. Forsk-
ning menar att kvalitetsutvärderingar och -uppföljningar kan utmanas och därmed brister 
mätinstrumentens tillförlitlighet. Härmed finner jag socialkonstruktionismen lämplig i 
denna studie kopplat till hur kvalitet skapas och omskapas. Teorin är en lämplig utgångs-
punkt i studien eftersom det ger mig ett verktyg att ifrågasätta och problematisera samman-
hanget i resultatet och diskussionen. Flera delar som presenterats i detta avsnitt kan utgöra 
en intressant diskussion om ämnet kvalitetskontruktioner i kvalitetsuppföljningar.  
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4. Metod  

I denna uppsats genomförs en fallstudie om kvalitetsuppföljningar som görs inom äldre-
omsorgen i Uppsala kommun. Studien undersöker hur kvalitet skapas och omskapas i olika 
material genom att analysera och granska materialen. I detta kapitel redogörs och motiveras 
metoder och angreppssätt som använts för denna studie. Här redovisas även studiens av-
gränsningsområde följt av det insamlade material som ligger till grund för studien. Därefter 
beskrivs analysförfarandet av det insamlade materialet. Efter det följer en redogörelse och 
diskussion om metodens kvalitet. Slutligen presenteras etiska överväganden. 

Fallstudie 
Studiens design utgörs av en fallstudie av hur kvalitet konstrueras i Uppsala kommuns kva-
litetsutvärderingar inom äldreomsorgen. Robert Yin (2014) beskriver att fallstudier lämpar 
som undersökningsmetod när forskaren vill få kunskap om en verklig företeelse som t.ex. 
sociala konstruktioner. I dessa typer av studier ställer forskaren forskningsfrågan hur eller 
varför företeelsen uppstår (Yin, 2014) och just i denna fallstudie ligger fokus på hur kvali-
tet (de)konstrueras. Ett inre teoretiskt sammanhang kan skapas genom att forskaren förhål-
ler sig teoretiskt vid analysen av olika aktiviteter, och därmed kan även forskningsfrågorna 
besvaras (Merriam, 1994). Fallstudien ger således en möjlighet att studera ett eller flera fall, 
händelser eller områden på detaljnivå för att undersöka samspelet mellan olika faktorer 
(Yin, 2014; Merriam, 1994). Denna studie utgör ett specifikt fall och undersökningen syftar 
till att få fördjupad förståelse och kunskap om hur konstruktioner skapas, i detta fall kvali-
tetskonstruktioner som synliggörs genom det socialkonstruktionistiska förhållningssättet. 
Det förklarar att studien är av en explorativ eller upptäckande karaktär då egenskaperna av 
kvalitetsuppföljningen granskas och analyserades för att få en helhetsbild om fenomenet.  

Studiens avgränsning 

Varje fall har sina specifika ramar och egenskaper som beskriver fallet. En fallstudie kan 
omfatta en eller flera olika metoder beroende på vilka material som ska ingå i analysen 
(Yin, 2014, Merriam, 1994). Det innebär också att materialet kan bestå av flera empiriska 
underlag eller datakällor av kvalitativa och kvantitativa inslag beroende på vad som ska 
undersökas. Fördelen med att inhämta ett betydande material inom studieområdet är att 
dessa kan komplettera varandra (Yin, 2014; Creswell, 2014). Studiens utgör trots detta flera 
avgränsningar för att fallet ska specificeras och inte bli för stort. Den här studien avgränsas 
först och främst till att studera kvalitetskontruktioner på organisationsnivå (myndigheten) 
och individnivå (brukare) i processen för kvalitetsuppföljningar. Därför är materialet som 
jag nämner för ”utgångspunkter” fokus för att besvara den första forskningsfrågan.  

En ytterligare avgränsning i undersökningen var att studera ett begränsat antal frågor i 
Uppsala kommuns enkätutvärdering (individuppföljningsenkäten) som genomfördes under 
2013. Jag väljer att studera sju olika frågor i uppföljningsenkäten. Dessa frågor täcker sju 
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kvalitetsområden som urvalskommunen inkluderar som kvalitetsindikatorer (TITORB) i 
uppföljningen som kommer i uttryck i frågorna 9-14 i enkäten.  

För att kunna studera den subjektiva upplevelsen av kvalitet inkluderas även ett kvalita-
tivt komplement som består av en öppen fråga i enkätutvärderingen (fråga 19). Avgräns-
ningen syftar till komplettera de slutna frågorna om TITORB. Dessa används för att jäm-
föra med ovanstående material (utgångspunkter och kvalitetsredovisning av frågorna 9-14). 
I avsnittet om analysförfarandet presenteras och motiveras metoden för varje enskilt 
material och dess tillvägagångssätt.  

Material 
Denna fallstudie bestämmer riktning över vilket material som studien ska bygga på och har 
varit nödvändiga att inkludera i undersökningen för att studera kvalitetskonstruktioner. Val 
av material för studien bestäms av syftet och de forskningsfrågor som besvaras. Därför be-
står materialet i denna studie av en blandad karaktär i form av offentliga myndigheters do-
kument (policys), redovisning av kvantitativa enkätundersökningar (kvalitetsredovisning) 
och kvalitativa intervjuer (öppna frågor). Även andra material som ligger till grund för kva-
litetsuppföljningens utformning (t.ex. Socialstyrelsens offentliga policys) anses vara nöd-
vändiga för att svara på forskningsfrågorna och därmed uppnå syftet med studien. Materi-
alet bistår med att kartlägga fallets problemfält innan helheten kan avbildas (Harboe, 2013). 
Jag har valt att dela in dessa olika material i tre områden: utgångspunkter, kvalitetsredovis-
ning och öppna svar (se tabell 4.1). Referenslista på materialen finns även som bilaga (se 
bilaga 2). 
 

 
Material Typ av material (metod) Beskrivning av materialet 

Utgångspunkter 
 

Flera olika material: 
Nationella och lokala policys  
(diskursanalys) 
 
 
 
 
 
Ostrukturerade intervjuer 
(ingen analys gjord) 

Materialet består av referat till lagar, nationella 
offentliga dokument, lokala styrdokument och 
riktlinjer (mål och beslut) som ligger till grund 
för systematisk kvalitetsuppföljning (1). Modell 
och teoretiska utgångspunkter för kvalitets-
uppföljning (2). Utgångspunkter vid utformning 
av kvalitetsindikatorerna TITORB (3).  
 
Jag intervjuade ansvariga tjänstemän i upp-
dragskommunen för att komplettera med in-
formation om uppföljningsprocessen. 

Kvalitets-
redovisning 
(kvalitetsrapport) 

Ett material: 
Lokal policy 
(diskursanalys) 

Organisationens kvalitetsredovisning och re-
levanta delar av värdegrundsarbetets slutrap-
port (intern analys och redovisning, frågorna 
9-14 om TITORB), d.v.s. intern utvärdering. 
Samt förslag på nya ågärder) 
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Öppna svar Kvalitativa rådata 
(Innehållsanalys med kod-
ning) 

Särskilda svar från öppen fråga (fråga 19 i 
uppföljningsenkäten) som har transkriberats 
av kvalitetsuppföljarna. 

 
Tabell 4.1. Tabellöversikt för det material som används i studien. I denna ordning analyseras materialet i 
resultatet. 

 
Materialet om utgångspunkterna består av olika offentliga policydokument som ligger till 
grund för Uppsala kommuns kvalitetsuppföljning samt de lokala kvalitetsindikatorer 
(TITORB) som inkluderas i kvalitetsarbetet. I dessa material erhålls information om kvali-
tetsuppföljningens upphov, dess syfte och mål. Där presenteras organisationens modell och 
teoretiska utgångspunkter för systematisk kvalitetsuppföljning. Det är av stor betydelse att 
all material som ligger till grund för denna fallstudie inkluderas då det kompletterar, bekräf-
tar samt bidrar till större kunskap och förståelse om det som undersöks (Yin, 2014). Upp-
sala kommun styrs av lagar och förordningar och stora delar i kommunala policyers refere-
rar till olika nationella dokument som bl.a. Statens offentliga utredningar (SOU) och Soci-
alstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS). Som tidigare sagts ligger i denna studie 
särskild fokus på att studera kvalitetskonstruktioner därför var det viktigt att ta del av do-
kument på olika nivåer. Dessa dokument har varit betydelsefulla och nödvändiga att analy-
sera på metanivå för att identifiera Äldrenämndens utgångspunkter vid utformningar av mål 
och kvalitetsindikatorer. På så sätt undersöktes kvalitetsprocessens olika delar, d.v.s. hur 
kvalitetsupplevelser översätts i kvalitetsindikatorerna TITORB, hur TITORB implemente-
ras och slutligen mäts. Kvalitetsindikatorerna är framtagna av Äldrenämnden och ska om-
fatta kvalitetsområden inom äldreomsorgen. TITORB är den huvudsakliga ingrediensen i 
kvalitetsreceptet eftersom mål och enkätuppföljningen bygger på dessa förbestämda och 
antagna kvalitetsområden, vilket gör det till ett intressant material att inkludera i studien. 
Ytterligare information har inhämtats genom ostrukturerade intervjuer genomförda med 
ansvarig chef inom uppdragskontoret samt kvalitetskontroller vid kommunen för att ta del 
av fördjupad information om kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljningsprocessen.  

Policydokumentens innehåll kan ställas mot innehållet i övrigt material, exempelvis 
mot de öppna svaren på fråga 19 i urvalskommunens uppföljningsenkät, för att möjliggöra 
en jämförelse mellan policydokumentens kvalitetsdefinition och brukarnas upplevelser av 
kvalitet. I uppföljningarna används både fasta frågor (kvantitativa data) och en öppen fråga 
(kvalitativa data). I denna fallstudie analyseras hur kvalitet konstrueras i dessa typer av 
mätmetoder och därför var det viktigt att ta del av brukarnas egna upplevelser och uttryck i 
form av fritexter. Öppna svar möjliggör att bl.a. jämföra relationen mellan kvalitativa svar 
och kvantitativa svar om TITORB (fråga 9-14) och därmed studera kvalitetskonstruktioner 
i mätinstrumentet (uppföljningsenkäten). Vid analysförfarandet av de öppna svaren fram-
gick även andra viktiga aspekter som var väsentliga för studiens syfte, bl.a. vilka faktorer 
som hör samman med kvalitet. Materialet om öppna svar samt de förstnämnda materialen 
om kvalitetsuppföljningens utgångspunkter har jämförts, granskats och analyserats med den 
slutliga kvalitetsrapporten. 
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Kvalitetsredovisningen, också kallad kvalitetsrapporten utgör det tredje underlaget. 
Materialet är det dokument (redovisning/rapport) som Uppsala kommun har redovisat för 
Äldrenämnden i kommunen och omfattas av sammanställda data av systematiska individ-
uppföljningar från år 2013 på vård och omsorgsboenden. Materialet bedömdes vara en in-
tressant och betydande del för att studera kvalitetskontruktioner på olika nivåer. Genom en 
analys och granskning av kvalitetsrapporten bekräftas hur kvalitet skapas och omskapas. I 
detta dokument framkommer rådande ”sanningar” och ”kunskaper” som antagits av den 
kommunala ledningen. Det valdes även att inkludera vissa mindre delar av en annan slut-
rapport från samma år, om värdegrundsarbete, med motiveringen att den grundläggande 
kvalitetsrapporten brister i redovisning av kvalitet. I det andra kvalitetsrapporten beskrivs 
och redovisas särskilda delar av kvalitetsindikatorerna TITORB i särskilt boende och kunde 
bekräfta vissa slutsatser och resonemang som beskrivs i fundamentala kvalitetsredovisning-
en som problematiseras i denna studies resultat. I relation till kvalitetsfrågan och konstrukt-
ioner utgör underlaget om kvalitetsredovisning ett av de nödvändigaste materialen i denna 
studie eftersom redovisningen synliggör antaganden och diskurser. Kvalitetsrapporten 
granskas och problematiseras för att studera hur kvalitet skapas och omskapas.   

Datainsamlingsmetod 

Ovan har jag beskrivit att denna fallstudie består av flera olika underlag som utgör data-
material vid analysförfarandet. Dessa har samlats in från olika håll. Flera material som 
ingick i undersökningen bestod av offentliga myndigheters policys som fanns tillgängliga 
på Socialstyrelsens och Uppsala kommuns hemsidor. Jag har genomfört flera ostrukture-
rade intervjuer med kvalitetskontroller för kommunen och ansvarig chef för kvalitetsupp-
följningarna. Dessa två aktörer har bidragit till en stor del av materialet. Intervjuerna har 
antecknats men inte analyserats. Informationen från dessa intervjuer redovisas i olika delar i 
resultatkapitlet. 

Kvalitativa rådata är sekretessbelagda filer. För att få behörighet till att ta del av datafi-
ler i Uppsala kommuns system bokades ett möte med den ansvarige inom kommunen. Be-
hörigheten gav mig tillgång till primärkällor i form av kvalitativa rådata som sammanställts 
från systemprogrammet Simone. Det som registrerades i Simone tolkades och beskrevs 
utifrån ett systemprogram som kallas för Qlikview, ett Business Intelligence-programvara. 
Programvaran hanterar och omvandlar stora mängder datafiler så den blir lättåtkomlig och 
hanterbar. I systemet finns både kvantitativa och kvalitativa data att inhämta från uppfölj-
ningsenkäten. Jag har valt att fokusera på endast kvalitativa svarskommentarer med anled-
ningen att det var viktigt att få kunskap om vad som är kvalitet för brukaren och därigenom 
studera kvalitetskonstruktioner. Däremot har dessa jämförts med kvantitativa data (kvali-
tetsredovisning) för att studera mätinstrumentet. Kommentarerna i fråga 19 var enbart tran-
skriberade, och delvis tolkade eller sammanfattade av intervjupersonerna, och ska enligt 
myndigheten inte ha ändrat form under sammanställningen av data.  

Genom tillgång av insamlad data av god kvalitet har jag fått ett underlag för att kunna 
genomföra min undersökning genom att granska, analysera och jämföra olika material. Ett 
problem som uppstod var att datafiler var sekretessbelagda i kommunens system vilket in-
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nebar att åtkomst vid bearbetning av insamlad data fanns endast via det kommunala nätet. 
Dock skulle det medföra extra abonnemangskostnader att ha tillgång till det kommunala 
nätet utanför myndighetens kontor vilket ledde till att jag valde att genomföra analysen på 
kommunens kontor.  

Bearbetning och analys av materialet 
Denna fallstudie bygger på analys av olika material som samlats in. Vilken metod som till-
lämpas avgörs av vilket material som ligger till grund för studien. Resultaten av de olika 
analyserna tolkas och jämförs. Slutligen diskuteras resultaten i förhållande till tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. I denna metoddel redogörs hur de olika materialen 
har analyserats. 

Bearbetning av policymaterial (diskursanalys) 

Vid bearbetning av policymaterial har jag granskat och uppmärksammat olika delar i 
materialen. Flera av dessa underlag är offentliga data, dokument eller arkiv kan vara riktade 
vilket beaktades under analysförfarandet (Yin, 2014). Den offentliga slutrapporten av kvali-
tetsutvärderingen (Uppsala kommun, 2014a) har särskilt uppmärksammats med anledning-
en att det är en intern uppföljning och dessa typer av uppföljningar har en viss förmåga att 
osynliggöra fenomen som kan vara till betydelse för studien. Under analysförfarandet stu-
deras flera olika delar (texter) och problematiseras utifrån frågeställningar. Frågeställningar 
som används vid diskursanalysen har inspirerats från Bacchis (1999) metodologiska fråge-
ställningar om sociala konstruktioner i policys (se kapitel fem). Som I analysmetoden utgår 
forskaren från teorin om att problem är en konstruktion och upprätthålls genom språket, i 
detta fall policys (Bacchi, 1999). I policyanalysen undersöks hur problemet representeras 
och vem som har handlingsutrymmet att konstatera problemets definition.  

För en närmare beskrivning har jag analyserat olika delar för sig i förhållande till frå-
gorna och därefter kopplat samman resultaten för att finna mönster om hur kvalitet skapas 
och omskapas. Ett exempel under analysförfarandet är att jag har studerat hur kvalitet kon-
strueras utifrån värdegrunden TITORB. Först granskades och problematiserades policys om 
värdegrunden, hur dessa har antagits samt på vilka grunder. Eftersom det refererades till 
andra lagar och statliga policys var det nödvändigt att studera vad som framgick i komplet-
terande material. Fortsättningsvis genom textanalyser studerades vilka värderingar och an-
taganden som värdegrunden bygger på och hur värdegrunden (re)presenteras i de olika 
materialen som t.ex. kvalitetsredovisningen. Under analysförfarandet framkom det ett fler-
tal gånger att det finns föreställningar som inte ifrågasätts av kvalitetsredovisarna. Ur den 
utgångspunkten har det varit intressant att studera vilken konsekvenser som kan komma att 
innebära om dessa skulle problematiserats. Jag har ständigt blickat tillbaka till tidigare 
forskning och bibehållit den teoretiska utgångpunkten om socialkonstruktionism genom 
hela analysprocessen. Det har bistått att få en fördjupad förståelse om t.ex. hur slutsatser 
som dras om kvalitet och hur det i sin tur kan påverka samhället. Det fanns flera komplexa 
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frågor att svara på under analysförfarandet. Dessa svar har synliggjorts och styrkts utifrån 
metodvalet. 

Bearbetning av öppna svar (kodning) 

Det kvalitativa komplementet i studien inkluderar brukarnas svar i ”Öppen fråga” (fråga 19 
i enkäten) där deltagarna har haft möjlighet uttrycka sig fritt i form av text. Sammanlagt 
fanns 772 svarskommentarer. Vid bearbetning av rådata har åtkomsten till systempro-
grammet Simone varit begränsad på grund av att jag inte har haft åtkomst till kommunens 
intranät utanför myndighetens arbetsplatser. Detta innebar att jag var tvungen att analysera 
vid någon av arbetsplatserna på HVK. Det fanns en oändlig data i form av transkriberad 
text utifrån individuppföljningsblanketten. Studiens avgränsningsområde är att studera vär-
deorden i TITORB (närmare beskrivning av TITORB finns i tabell 5.2) och ur den ut-
gångspunkten valdes att plocka ut de svarskommentarer som handlade om värdegrunden. 
För att avgränsa hantering av de kvalitativa datafilerna har jag använt mig av systempro-
grammet Simone där jag plockade ur svarskommentarer genom olika fritextord som kvali-
tetsindikatorn omfattar. Ett exempel är kvalitetsindikatorn trygghet som enligt urvalet in-
kluderar orden bekvämt, orolig, otrygg, otäckt, trivs, trivsam, trivsel, trygghet, trygg (se 
bilaga 4). Det analyserades sammanlagt 126 av 772 kvalitativa svar om upplevelser om 
äldreomsorgens kvalitet eftersom dessa svar berörde olika begrepp som beskriver värde-
grunden TITORB. 

Det görs även en s.k. riktad kvalitativ innehållsanalys för att hitta kärnan i det kvalita-
tiva undersökningsmaterialet som samlats in. Dessa svar i fritexten överfördes till kalkyl-
dokumentet för en lättare hantering. Analysen är en strukturerad process som under datain-
samlingen utgörs av tematisering och kodning innan resultaten kopplas till de teoretiska 
valen och diskuteras utifrån tidigare forskning. Att koda är ett centralt begrepp i en inne-
hållsanalys. Kodning är en metod som används för att framhäva relevanta delar i en text 
utifrån en kvalitativ metod (Aspers, 2011). Detta gör det lättare att följa analysprocessen 
och belysa vissa delar i texten som kan vara intressanta för studiens syfte. Koder skapades 
d.v.s. egna begrepp eller ord, utifrån forskarens egna tolkningar av texten. Utifrån metaan-
teckningar bildades olika kategorier och teman för en vidare analys med den kvantitativa 
delen (Graneheim, 2003). Under bearbetningen skapades koder som avspeglade responden-
tens upplevelser och förväntningar. Ett exempel i denna analysprocess var att titta på hur 
personen har svarat på den öppna frågan, följt av att studera respondentens kvantitativa svar 
i enkäten i en specifik fråga för att slutligen se om dessa stämmer överens. Indikatorn Re-
spekt framkom inte i sökfältet och utifrån den beskrivning som nämnden hade gjort fram-
kom inga synonymer till ordet. Därför uteslöts indikatorn respekt i denna undersökning. 
Det var viktigt att under resultatdiskussionen ha i åtanke att en tolkning kan ha gjorts av 
intervjupersonen som har sammanställt respondentens svar med egna ord. Vid analysförfa-
randet återblickades ständigt till tidigare forskning, teori och undersökningens frågeställ-
ningar för att fånga intressanta delar att analysera.  

Kvalitativa data jämfördes med kvantitativa enkätsvar som har presenterats i kvalitets-
redovisningen, i syfte för att studera förhållandet mellan kvantitativa och kvalitativa svar i 
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mätinstrumentet. Det var viktigt att jämföra olika material med varandra. På så sätt kunde 
jag jämföra om kvalitet som beskrivs i öppna svaren avviker från det som antas vara goda 
kvalitetsområden enligt ledningen. Det gav mig också en möjlighet att studera om och vil-
ken betydelse öppna svar har för vidare kvalitetssäkring, vilket är ett av flera mål som kva-
litetsuppföljningen omfattas av. 

Metodens kvalitet  
Som forskare är det viktigt att påminna läsare om att människans kunskap och sanning är 
en del av de sociala konstruktioner som präglar samhället. Det innebär att allt som talas är 
konstruerat i samhället. Förhållandet mellan forskare och det som talas är även här präglat 
av omvärlden vilket ofrivilligt och automatiskt framkommer i analysen och diskussionen. 
Genom detta medverkar arbetet till den reproduktion men utgör även ett ifrågasättande 
(Börjesson & Palmblad, 2007). Målet med arbetet är att problematisera antaganden i poli-
cys. Meningen är inte att generalisera resultatet med anledningen att diskursanalyser inte 
självklart kan säkra validitet, vilket är nackdelen med diskursanalyser. Det är viktigt att det 
resultat som presenteras i denna studie har hög validitet och reliabilitet att den är tillförlitlig 
för att säkra studiens kvaliteten (Yin, 2014; Harboe, 2013). I det följande diskuteras och 
presenteras begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt reliabilitet.  

Yin (2014) beskriver att forskaren bör identifiera och sedan definiera begreppet som 
studien talar om. Begrepp som är svåra att definiera bör forskaren beakta eftersom det kan 
skapa begränsningar vid analysförfarandet och diskussionen (Yin, 2014). Denna studie tar 
del av flera olika material som kan bekräfta och definiera olika begrepp vilket skapar be-
greppsvaliditet (Yin, 2014). Validitet hör samman med problemställningen och verklighet-
en. Det som undersöks är om det man avser att undersöka hör samman med studiens alla 
delar. Med det menas att varje del i studieprocessen ska följa sammanhanget med studiens 
syfte och frågeställningar för att utgöra en relevans och giltighet (Harboe, 2013). Reliabili-
tet däremot beskriver tillförlitligheten i materialet som studeras. Detta säkrar också kvali-
teten av studien då det ställs krav att data ska vara säkra, stabila och pålitliga redan från 
början, vilket riktas mer mot kvantitativa data (Harboe, 2013). Därför har det varit viktigt 
för mig att välja ut rätt material från grunden för att undvika att reliabiliteten förblir låg och 
att studien därmed blir oanvändbar.  

Materialet är, som tidigare nämnts, av olika slag. Ett förslag är att forskare definierar 
och diskuterar en eller flera olika strategier som kan användas för att kontrollera tillförlit-
ligheten i resultaten (Creswell, 2014). Kvalitativa metoder fokuserar mer på tillförlitlighet 
och generaliserbarhet till skillnad från kvantitativa metoder (Creswell, 2014). Yin (2014) 
förklarar att fallstudier inte bör generaliseras eftersom det förutsätter att samma fenomen 
studeras men under andra förhållanden. Denna studie ämnar inte generalisera resultatet men 
resultatet förutsätts ge en större förståelse över hur konstruktioner om kvalitet skapas. För 
att säkra validitet och reliabilitet för detta arbete har jag ständigt blickat tillbaka till syftet 
och frågeställningarna under resultat- och analysprocessen. Under de olika avsnitten har 
studiens allmänna problem påmints för att hålla en röd tråd. Vidare har relevanta och empi-
riska studier valts ut som grund i analys- och diskussionsavsnittet. Detta gjordes för att 
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säkra kvaliteten i studien. Därför har bilagor bifogats i arbetet för att kunna ge läsaren till-
gång till delar som studien behandlar, just för att stärka tillförlitligheten av resultatet och 
därmed uppnå hög reliabilitet (Harboe, 2013). Det är exempelvis viktigt att läsaren får en 
övergripande bild om hur enkäten är utformad, ta del av alla diagram som har skapats och 
få en samlad bild om det kodschema som skapades vid bearbetning av fritexten.  

Etiska överväganden 
Forskning måste etikprövas, enligt etiklagen, för att därmed få tillstånd från en etikpröv-
ningsnämnd att genomföra studien. I undersökningen togs hänsyn till brukare och tjänste-
män vid HVK som berörs i detta studiematerial. Hänsyn är tagen i form av de fyra forsk-
ningsetiska huvudkraven som utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). Utav dessa krav fann jag 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet mest relevanta för arbetet med anledning till att 
jag inte har vänt mig direkt till intervjupersonerna, brukarna, eller handläggarna vid sekt-
ionen. Ingen kontakt har tagits med sekretessbelagd information om vem som har svarat på 
enkäten då det inte var relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Samtyckeskravet 
innebär att berörda aktörer, i detta fall Uppsala kommun som tillhandahåller informationen 
blev väl informerade om forskningsprojektets syfte. Samtycket har lämnats från berörda 
aktörer i Uppsala Kommun som vidare gav mig behörighet till systemet och tillgång till de 
data som analyserades. Konfidentialitetskravet bygger på anonymitet och att utlämnande 
uppgifter från data förblir sekretessbelagda. Det var viktigt att uppfylla kraven och tillför-
säkra att det som kom till kännedom hanterades på ett säkert sätt och att informationen inte 
skulle spridas vidare eftersom, ur ett etiskt perspektiv, kan frågor ibland tolkas som käns-
liga och risk för skada kan åligga. Studien var enbart för akademiskt syfte och undersök-
ningen har baserats på en opartiskhet och neutralitet. Detta för att lyfta fram en bild av 
verkligheten. I och med att kraven har uppfyllts har undersökningens resultatet inte medfört 
några skadliga konsekvenser. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel granskas och analyseras de olika materialen som presenterades i metodka-
pitlet. Intresset ligger i att studera hur kvalitet skapas och omskapas genom att problemati-
sera det material som ligger till grund för fallstudien. Först presenteras de utgångspunkter 
som ligger till grund för utformningen av kvalitetsuppföljningar inom offentlig förvaltning 
och vilka kvalitetsindikatorer och mål som formulerats för att fånga brukarnas kvalitetsupp-
levelser av vård och omsorgen. Efter det presenteras Uppsala kommuns kvalitetsredovis-
ning (kvalitetsrapport) från individuppföljningar utförda på HVK 2013. Här presenteras, 
analyseras och problematiseras slutsatser. Slutligen analyseras de kvalitativa svaren i fritex-
ten i ”Öppen fråga” i förhållande till policys d.v.s. utgångspunkter för kvalitetsuppföljning 
och kvalitetsrapport i syfte att studera hur kvalitet görs. 

Policy-diskursanalys 
Centralt i denna studie är att ifrågasätta problem som beskrivs i policys. Detta för att syn-
liggöra hur problem skapas och förgivettas samt hur policys antas ska kunna lösa det pro-
blemet som framställs. Analysen tar avstamp i frågan ”What’s the problem?” som Bacchi 
(1999) formulerar i sin kritiska ansats för policy-diskursanalys. Detta i syfte till att förstå 
konstruktioner i materialet som ligger till grund för kvalitetsuppföljningar och därmed syn-
liggöra rådande maktordningar, kunskaper och sanningar om fenomenet. Som forskare vill 
jag således synliggöra villkor som ligger till grund för olika antaganden (Börjesson & 
Palmblad, 2007). Poängen med en diskursanalys är även att analysera och problematisera 
hur olika former av föreställningar påverkar samhället (ibid, 2007). Bacchi (1999) har 
skapat några frågor för att problematisera de rådande uppfattningarna. I denna studie väljer 
jag att modifiera hennes modell genom att inspireras av utvalda frågor som har omformule-
rats för att passa studiens ändamål. Frågorna för denna analys följer: 
 

1. Hur representeras ”problemet” i materialet? 
2. Vilka upplevelser och föreställningar (antaganden) grundas ”problemet” på?  
3. Hur påverkar det representerade ”problemet” samhället, d.v.s. vilka konsekvenser 

kan det medföra? 
4. Vem gynnas av representationen? 
5. Finns det upplevelser och föreställningar som inte ifrågasätts, och om dessa skulle 

ifrågasättas och presenteras hur skulle det bemötas? 
 

Frågorna utgör ett komplett analysverktyg och anses vara tillräckliga för att besvara fråge-
ställningen och uppnå syftet med studien. De synliggör antaganden och maktordningar i 
policys. 

Utgångspunkter för systematisk kvalitetsuppföljning 
I denna resultatdel analyseras och problematiseras de utgångspunkter som ligger till grund 
för den systematiska kvalitetsuppföljningen i Uppsala kommun. För att kunna kontextuali-
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sera min beskrivning och analys av kvalitetsarbetet utifrån ”upplevd kvalitet” och brukar-
perspektivet inom äldreomsorg vid Uppsala kommun utgår jag från en kort presentation av 
Uppsala kommuns organisations- och styrmodell, samt de institutionella ramar, d.v.s. lagar, 
normer och värderingar som genomsyrar offentliga verksamheter och styr aktörernas hand-
lande inom fältet. Här identifierar jag den gängse kvalitetsmodellen samt de aktörer, deras 
roller och positioner i kvalitetsarbete för att kunna dekonstruera hur skapandet 
och implementeringen av ”upplevd kvalitet” förändrar kvalitetsarbetet och återskapar den 
övergripande förståelsen av kvalitet och möjligheterna till påverkan utifrån brukarperspek-
tivet. 

Organisations- och styrmodell 

Under 1990-talet började kommunala verksamheter ses som självbestämmande aktörer och 
är en del av den nutida marknadsstyrning som präglar svenska kommuner. Organisations-
förändringen som har skett inom Uppsala kommun kommer inte i uttryck i organisationens 
policys men i förtydligas i en utvärdering av forskare vid universitet i Örebro (Montin m.fl., 
2008). Forskare beskriver att denna styrningsprincip är ett görande ur gemensamma in-
stitutionella ramar och innebär att avtal upprättas mellan olika aktörer i detta fall nämndor-
ganisationen (Äldrenämnden) och producenterna (uppdragskontoret HVK och utförare). 
Det uppstår marknadsrelationer med kontraktet att sträva efter framgångsrika, effektivise-
rade och produktiva tjänster vilket görs genom s.k. marknadsstyrning. Det skapas policys 
som inkluderar ett värdegrundsarbete (vanligen från lagar och internationella organisation-
er) som ska styra tjänsternas utförande. Medborgare som tar del av tjänsterna önskar enligt 
den rådande normen om delaktighet och inflytande framföra sina önskemål och upplevelser 
till politiker (ibid, 2008). Enligt marknadsstyrningen ska alla avtal följas upp och utvärderas 
utifrån olika metoder som t.ex. brukarundersökningar. Det innebär att uppdragskontoret ska 
beskriva resultat av implementeringar samt undersöka om dessa avser måluppfyllelse som 
redovisas till Äldrenämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I stora drag kan 
på så sätt kommunen visa på kvalitetssäkring, tjänster av god kvalitet och demokrati vilket 
skapar legitimitet hos medborgarna (ibid, 2008). Staten fattar politiska beslut om reformer 
och riktlinjer med mål att förändra verksamheters utförande genom kvalitetsstyrning. Det 
övergripande målet är att inkludera medborgarperspektivet på olika socialtjänsters kvalitet 
vilket anses spegla demokrati. 
 
 

Aktörer Övergripande ansvarsområde 

Staten 

Regeringen Politiker beslutar om lagar och andra bestämmelser. 

Statliga förvalt-
ningar 

Statliga förvaltningar, som t.ex. Socialstyrelsen får i uppdrag 
från regeringen att kontrollera kommunen genom tillsyn, bl.a. 
inhämtas brukarens upplevelser av kvalitet som jämförs med 
andra kommuner. 
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Kommunen 

Nämnd-
organisation 

Nämndorganisationen (Äldrenämnden) har i uppgift att införa 
regeringsbeslut på kommunal nivå.  Nämndemän kan också 
fatta ytterligare beslut på lokal nivå. Äldrenämnden kontrolle-
rar uppdragskontor. 

Uppdragskontor  

HVK arbetar för att stödja Äldrenämndens uppdrag. Kontoret 
har i uppgift att redovisa resultatet av implementering. Upp-
dragskontor granskar att utförare följer avtalen genom t.ex. 
systematiska kvalitetsuppföljningar för att säkra kvaliteten. 
Behovsbedömare arbetar i uppdrag från nämnden att be-
sluta om insatser enligt SoL (2001:453) 

Utförare 
Privata företag ingår avtal med kommunen om tjänster som kommunen bestäl-
ler. Företagen utgår från behovsbedömda beställningar och ska följa kommunala 
regler om utvecklingsarbete.  

Allmänhet 
Medborgare tar del av tjänster som erbjuds inom äldreomsorgen och medbor-
garna (brukare eller företrädare) uttrycker sig demokratiskt i frågan om tjänstens 
kvalitet som inhämtas via kvalitetsuppföljningar.  

 
Tabell 5.1. En sammanfattad beskrivning över aktörer som inkluderas i det kommunala kvalitetsarbetet (in-
stitutionellt ramverk). 

 
I tabellen visas att kvalitetsarbetet utformas efter det som beslutas uppifrån d.v.s. regering-
ens uppdrag till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen, som tillsynsmyndighet, kontrollerar att 
äldreomsorgen ska kvalitetssäkras för medborgaren. Dessa lagar och regler ställer krav på 
olika tjänster inom olika verksamheter (SOSFS 2011:9) vilket medför att tjänster inom 
äldreomsorgen utformas utifrån SoL (SFS 2001:453). Förslag på hur äldreomsorgen ska 
förändras har beskrivit i det statliga betänkandet om en nationell värdegrund (SOU 
2008:51) för att främja värdighet och välbefinnande för medborgare. Kommunen har ansvar 
att besluta hur de ska gå tillväga genom att upprätta ett ledningssystem och inspireras i 
stora drag av Socialstyrelsens metodbok för ledningssystem (SOSFS 2011:9) för ett syste-
matiskt kvalitetsarbete. Det kommunala styrdokumentet som har skapats i kommunen är 
resultat av politiska beslut och krav som vidare kontrollerar att kommunen inför det som 
staten åberopar – i detta fall kvalitetsuppföljningar utifrån brukarens perspektiv. I det som 
följer analyseras först styrdokumentet för kvalitetsuppföljning  

Styrdokument för kvalitetsuppföljning 

Det systematiska arbetssättet med individuppföljningar infördes på Kontoret för hälsa, vård 
och omsorg (HVK) i Uppsala kommun hösten 2012. Syftet var att inhämta brukarens upp-
levda kvalitet inom äldreomsorgen samt att systematiskt följa upp äldres beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen. En föreställning om tjänstens kvalitet konstrueras genom 
systematisk kvalitetsuppföljning. Här används standardiserade mått som blir en del av stat-
istiskt underlag för att kunna jämföra resultat, både på lokal nivå men också på nationell 
nivå (SOSFS 2011:9). Inom dagens politik antas en självklarhet om att myndigheter ska 
följa upp avtal med producenterna inom kommunen. I policyn om Uppföljningsplan 2013-
2014 beskrivs upprepande gånger strategiska och ekonomiska styrdokument som också 
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ligger till grund för uppföljningsarbetet. Det finns numera en lag om offentlig upphandling 
(LOU) och lag om valfrihetssystem (LOV). I linje med NPM sätts krav på verksamheter för 
att brukare ska garanteras bästa kvalitet (Almqvist, 2004). De slutsatser som dras utifrån 
kvalitetsuppföljningen används för att konkurrensutsätta olika vård- och omsorgsverksam-
heter i syfte att nå uppsatta kvalitetsmål. Det inleds i uppföljningsplanen att: 

”Uppföljning ur olika perspektiv är en naturlig och integrerad del av nämndens 
styrsystem. Uppföljningsplanen fastställer vissa grundläggande principer och in-
riktning för uppföljningsarbetet” (Uppsala kommun, 2013:2).  

Äldrenämnden beskriver att systematiska uppföljningsarbetet ska ge möjlighet till ständiga 
kvalitetsförbättringar för att brukarnas förväntningar och föreställningar ska tillgodoses, 
d.v.s. att olika insatser motsvarar den kvalitet som på bästa sätt möter brukarnas behov och 
förväntningar (Uppsala kommun, 2013). Det framkommer inte i uppföljningsplanen att 
andra perspektiv ska inhämtas, som t.ex. vård- och omsorgspersonalen. ”Ur olika perspek-
tiv” menas således att uppdragskontoret ska inhämta brukarnas upplevelser om äldreomsor-
gens kvalitet, sammanställa (tolka) och redovisa data för nämnden som ska ligga till grund 
för vidare kvalitetsarbete. Det hävdas en självklarhet att uppföljning är den metod som ska 
förena olika intryck till en helhet. Dessa data om upplevd kvalitet införs i den gängse mo-
dellen för kvalitetsuppföljning för att omformulera resultatkvalitet även utifrån brukarens 
perspektiv och föreställningar. Hur detta omskapar kvalitetsdefinitioner utifrån den existe-
rande modellen för kvalitetsuppföljning beskrivs i nästa avsnitt. 

Modell för kvalitetsuppföljning 

Det beskrivs i uppföljningsplanen att Uppsala kommun utgår från Avedis Donabedians 
modell struktur-process-resultat (Uppsala kommun, 2013). Donabedians modell har fått ett 
stort genomslag i Sverige när det gäller kvalitetsmätningar i både statliga och kommunal 
myndigheter. Socialstyrelsen (2014) använder sig också av modellen, t.ex. i Handbok för 
utveckling av indikatorer: för god vård och omsorg. Donabedian (1986) beskriver att be-
greppet kvalitet kan definieras och mätas efter att utveckling och förbättring filtrerats ge-
nom tre olika uppföljningsnivåer: strukturkvalitet, effektkvalitet och resultatkvalitet. För att 
nå ett specifikt mål eller sträva efter en viss effekt behöver verksamheten i första hand ta 
reda på hur verkligheten ser ut för att vidare kunna identifiera samt ändra de problem och 
brister som uppstår i organisationen (Donabedian, 1986). 
 

 
Figur 5.1. Donabedians struktur-process-resultat modell  

STRUKTURKVALITET 
Vad behövs finnas och med 

vilka resurser utförs tjänsten? 

EFFEKTKVALITET 
Med vilket tillvägagångssätt 

ska tjänsten utföras? 

RESULTATKVALITET 
Vilken effekt har tjänsten eller 

utförandet haft? 
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Det hävdas av uppdragskontoret att modellen kan bidra till organisationens kvalitetsarbete 
med fokus på tre nivåer och att kvalitetssäkring uppnås på bästa sätt om samverkan mellan 
dessa komponenter sker d.v.s. genom att uppfylla betydelsefulla kvalitetsområden (i pro-
cessen). I Uppsala kommuns Uppföljningsplan 2013-2014 förklaras att strukturkvaliteten 
kan mätas genom verksamhetsuppföljningar, att processkvaliteten kan mätas genom avtals-
uppföljningar och att resultatkvaliteten kan mätas genom individuppföljningar (kvalitets-
uppföljningar). Här hävdas att brukarens föreställningar om upplevd kvalitet som sätts i 
centrum som slutligen bedömer och avgör tjänstens effekt (resultatkvalitet), d.v.s. vilken 
föreställning om kvalitet som i slutändan ska förmedlas till medborgare. Störst fokus ligger 
på resultatkvaliteten och upplevd kvalitet kopplas till effektivitet. Det kan tolkas utifrån 
Foucaults begrepp governmentality, med målet att styra olika aktörers beteenden utifrån att 
medborgares nöjdhet med tjänsters kvalitet. Det som synliggörs är att medborgarna får en 
ytterligare roll som ekonomiska aktörer, vilket kännetecknar det marknadstänk som präglar 
kommunen. Från vad som har betonats under arbetets gång är det slutliga resultatkvalitet 
som redovisas för uppdragsnämnden som vidare sätter nya och ökad krav på utförarna för 
politiskt vinstintresse.  

TITORB som lokala kvalitetsindikatorer  

Kvalitetsindikatorer används i individuppföljningen (kvalitetsuppföljningen) för att spegla 
effekten eller kvaliteten inom de olika nivåerna som följs upp (Socialstyrelsen, 2014). På 
statlig nivå talas det om nationella mätningar, indikatorer och jämförelser. Det finns en 
överenskommelse om en nationell värdegrund som ska ingå i uppföljningar om brukarnas 
upplevda kvalitet. Socialtjänstlagens (2001:453) och Socialstyrelsens bestämmelser om en 
nationell värdegrund sammanfattas i SOSFS 2012:3: 

• Värdigt liv: insatser av god kvalitet, privatliv och integritet, självbestämmande del-
aktighet och individanpassning, gott bemötande.  

• Välbefinnande: trygghet, meningsfull tillvaro. 
 
Uppsala kommun utgår från Socialstyrelsens områdesbeskrivning (nationella indikatorer) 
vid de lokala mätindikatorers formulering som benämns TITORB (trygghet, inflytande, 
tillgänglighet, oberoende, respekt, bemötande) (Uppsala kommun, 2013). 

Vården och omsorgen i Uppsala kommun vilar på en humanistisk människosyn om 
allas lika värde. Människan betraktas i varje sammanhang som en helhet. Äldre-
nämnden har antagit sex värdeord som ska prägla all verksamhet som nämnden fi-
nansierar; Trygghet, Inflytande, Tillgänglighet, Oberoende, Respekt, Bemötande 
(Uppsala kommun, Slutrapport, 2014). 

I tabellen 5.2. framkommer en mer detaljerad beskrivning av de indikatorer som används 
för att beskriva TITORB (kvalitetsområden inom äldrevård- och omsorgen i Uppsala kom-
mun). 
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Indikator Äldrenämndens beskrivning av indikatorn 

Trygghet 

”En känsla av trygghet hos den enskilde är ofta en förutsättning för att uppnå andra 
värden och är i den meningen övergripande dessa, vilka också kan bidra till ökad 
trygghet. Den som upplever sin situation som meningsfull, begriplig och hanterbar 
får en känsla av ökad trygghet och därmed också en bättre förmåga att hantera 
svårigheter. I möten och kontakter med den äldre ska hög kontinuitet eftersträvas, 
för den enskildes och närståendes trygghet. ” 

Inflytande 

”All vård och omsorg ska utformas i samverkan med den enskilde och dennes 
närstående för att stärka dennes möjligheter och förutsättningar att leva ett så 
självständigt liv som möjligt. I dialog med den enskilde ska vård- och omsorgsplaner 
utformas så flexibelt att denne kan påverka när och hur beviljade service- och soci-
ala insatser ska erhållas. Möjlighet till eget val, så kallat kundval, ska finnas inom 
hemvård. Stor vikt ska läggas vid att individer har skilda behov och önskemål utifrån 
sociala förutsättningar, kulturell bakgrund och meningsfullhet. ” 

Tillgänglighet 
”Anpassning av bostaden och individuella hjälpmedel underlättar tillgängligheten 
och ger ökad säkerhet i det egna hemmet. Generella insatser ska skapas i syfte att 
stärka möjligheten att bo hemma. Tillgänglighet handlar även om möjligheten att få 
information och kontakt med personer inom vården och omsorgen. ” 

Oberoende 

”Samhället och kommunen bidrar med yttre förutsättningar för ett meningsfullt liv 
och för en god egenvård. Att kunna göra som man vill utan att behöva be om hjälp 
ger en känsla av frihet och oberoende, värden som i sin tur bidrar till välbefinnande 
och hälsa. Ett växande beroende uppstår när möjligheten att klara sig själv och 
bestämma över sitt liv successivt minskar. Vårdsituation ska stödja ett oberoende 
så långt möjligt.” 

Respekt 

”Eftersom vård och omsorg ofta innebär att överskrida andra människors integri-
tetsgränser inom deras privata sfär, är respekten för den enskildes personliga in-
tegritet särskilt viktig. Kontakter/möten ska därför präglas av lyhördhet, ödmjukhet 
och respekt för den enskildes verklighet och särskilda förutsättningar. Respekt ska 
visas personer oavsett livsåskådning, religion, språkgrupp, hudfärg, kön eller sexu-
ell läggning.” 

Bemötande 

”Alla människors lika värde är grundläggande, rätten att vara medborgare på lika 
villkor ska erkännas fullt ut. Människor som möter vården och omsorgen ska bli 
respekterade och få ett värdigt bemötande och själva få bestämma över sina liv. I 
mötet med vård och omsorg ska alla människor bemötas som fullvärdiga medbor-
gare med hänsyn tagen till deras livshistoria.”  

 
Tabell 5.2. Förklaring av de kvalitetsindikatorer TITORB som beskrivs i Äldrenämndens policy ’Program för 
vård och omsorg om äldre i Uppsala kommun’ om lokal värdegrund (Uppsala kommun, 2007) 

 
I citatet, på sidan innan, framkommer det att kommunen grundar vården och omsorgen på 
en ”humanistisk människosyn” vilket innebär likabehandling (likställighetsprincipen). Det 
betonas upprepande gånger om ”lika värde” och ”lika villkor”. Uppsala kommun (2013 & 
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2007) beskriver utifrån Socialstyrelsens policys att kvalitetsindikatorerna har konstruerats 
utifrån olika kvalitetsupplevelser som lyfts fram inom äldreomsorgen och utgör värden för 
vad som anses vara skäligt för äldre personer. Här definieras vad som är skälig levnadsnivå 
och inte, m.a.o. vad som är normalt kontra avvikande. Antagna kvalitetsområden i TITORB 
ska vara vägledande för verksamheter som bedriver socialtjänst (d.v.s. som nämnden finan-
sierar) i möten med personer som befinner sig i och har kontakt med organisationen (Upp-
sala kommun, 2013). Det innebär att Äldrenämnden ställer krav på att organisationen ska 
handla efter ”normen”.  

Äldrenämndens syfte med att införa lokala värdighetsgarantier har varit att lyfta 
fram normer och etiska värden när det gäller utformning och utförande av insatser 
och service inom äldreomsorgen (Uppsala kommun, Slutrapport, 2014). 

Jag stället mig frågan vilka normer talar vi om? Det är en viktig fråga som behövs ställas. 
Utifrån min analys av TITORB och de uttryck som framkommer i policys synliggörs den 
rådande uppfattningen om att människan ska ha förutsättningarna för att vara självständig, 
uppleva frihet, ha ett hanterbart liv (i vissa fall med särskilda anpassningar som hjälpmedel) 
och få möjlighet bo kvar i det egna hemmet. Diskursen som identifieras är människan som 
ett idealsubjekt genom att medborgaren ska vara oberoende från staten. Normen som byggs 
upp om den ”friska och goda brukaren” bevaras genom TITORB och kommer till uttryck 
genom språket i policys och det skapar ett subjekt om vad som är kvalitet för medborgaren. 
Värdeorden skapar värderingar och antaganden som riktar hela samhället efter det som an-
ses vara ”bra” och ”problemfritt” men är också svårt att åstadkomma när det står i relation 
till gemensamma föreställningar och definitioner om vad som är ”normalt” (Börjesson & 
Palmblad, 2007). Tidigare forskning förklarar att begreppet kvalitet inte har någon univer-
sell definition och definieras beroende på dess sammanhang (Strannegård, 2007; Slagsvold, 
1996). Vad som är kvalitet för brukaren problematiseras inte i materialen istället antas det 
att individens upplevelser av kvalitet ska rymms inom de sex värdeorden som nämnden 
presenterar som kvalitetsområden. Det är svårt att konstruera ”bra” indikatorer för kvali-
tetsmätningar hävdar tidigare forskning (Sixma m.fl., 2000) men i och med trenden att följa 
upp och mäta kvalitet görs detta trots allt. Genom uppföljning av TITORB antas resultatet 
kunna förbättra äldreomsorgen och därmed tillfredsställa brukarnas behov för måluppfyl-
lelse. Så, i praktiken, hur ser arbetet kring kvalitetsuppföljningar ut för att inhämta indivi-
dens upplevda kvalitet utifrån fastställda kvalitetsindikatorer? 

Mätinstrumentets utformning och hantering 

Vid individuppföljningar har handläggarna på Sektionen för Intern Support (SIS, inom or-
ganisationen HVK) i uppgift att inhämta information om brukarens kvalitetsupplevelser 
utifrån ett frågeformulär som är anpassat för uppföljningen. Enkäten består av en kombinat-
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ion av kvalitativa och kvantitativa data, d.v.s. enkäten består av både slutna och öppna frå-
gor 3.  

 
Indikator Fråga 

Inflytande 
9 a. Kan du själv påverka vid vilka tider du vill ha hjälp/stöd under dygnet? 
9 b. Har du kännedom om hur du kan lämna klagomål/synpunkter? 

Tillgänglighet 10 a. Kommer personalen inom rimlig tid till dig när du påkallar hjälp? 
10 b. Får du den tid du behöver av personalen oavsett tid på dygnet? 

Oberoende 
11 a. Har du möjlighet att göra sådant som du trivs med och är intresserad av? 
11 b. Är du nöjd med de aktiviteter som boendet erbjuder? 

Respekt 12. Upplever du att du blir bemött med respekt från personalen på boendet? 

Bemötande 
13 a. Har du någon gång blivit illa bemött av personalen på ditt boende? 
13 b. Har du någon gång blivit illa bemött av andra hyresgäster på ditt boende? 

Trygghet 14. Känner du dig trygg att bo här? 

 
Tabell 5.3. Enkätfrågor om TITORB (fråga 9-14) i individuppföljningen på vård- och omsorgsboenden (se 
bilaga 1). Svaren (kvalitetsuppföljningen) redovisas i tabell 5.4.  

 
Kvalitetsfrågorna grundas på de begrepp som kännetecknar kvalitetsområdena TITORB (se 
tabell 5.2.). Äldrenämnden beskriver att ”varje uppföljning är unik och måste därmed an-
passas utifrån den verksamhet eller de beslut som följs upp” (Uppsala kommun, 2013a:5). 
Det är tveksamt om och hur uppföljningen anpassas om det sker via ett standardformulär 
som ser likadant ut för alla som ska uttrycka ”sin” upplevelse av kvaliteten. Staten och för-
valtningsmyndigheterna vill överlåta ordet till medborgare/brukaren för ökad legitimitet 
och inflytande. För att vidmakthålla maktordningen begränsas handlingsutrymmet genom 
att i förväg konstruera kvalitetsdefinitioner d.v.s. TITORB för att dessa ska bedöma och 
rangordna i form av en kvalitetsuppföljning. I detta fall svarar brukarna på det som beställa-
ren önskar att brukarna ska svara på genom enkätfrågor. 

Det visas exempelvis i enkätuppföljningen om oberoende där det ställs två frågor, dels 
om det ges möjlighet att göra det som önskas, dels att vara delaktig i aktiviteter på boendet. 
För att koppla dessa frågor till förklaringen om indikatorn oberoende framgår bl.a. ”att 
kunna göra som man vill utan att behöva be om hjälp ger en känsla av frihet och oberoende, 
värden som i sin tur bidrar till välbefinnande och hälsa” (se tabell 5.2). Av det som framgår 
visas att respondenterna inte ges möjlighet att konstruera vad som oberoende för personen i 
fråga, men också om oberoende är ett kvalitetsområde för individen. Oberoende handlar om 
att aktiveras och att bibehålla sina autonomier men är det en självklarhet för den åldrande 
individen? Standardiserade frågor förväntas kunna jämföras med varandra (Slagsvold, 

                                                
3 Öppna frågor som formulerats i enkäten handlar om den sammantagna nöjdheten med boendet (fråga 18) 
och öppen fråga om det är något ytterligare som vill berättas (fråga 19). Fråga 19 ingår som ett material i 
fallstudien och presenteras i senare analysdel. Hela enkäten finns som bilaga. 
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1996), och det görs, vilket medför ett krav på att alla som besvarar dessa frågor ska utgå 
från samma tolkningar och uppfattningar om det som talas. 

I en intervju med sektionschef på uppföljningskontoret beskrevs muntligt processen vid 
kvalitetsuppföljningar. Det framgår att individuppföljningar görs i regel via intervjuer och 
ibland även i kombination med observation av den enskildes upplevelser. I mötet närvarar i 
regel boendeuppföljare och brukare. Ibland närvarar även en anhörig eller annan företrädare 
vid uppföljningstillfället. Det framkom att respondentens subjektiva tolkning utgör grunden 
i individuppföljningen. Om uppföljning sker muntligt via intervju kan en subjektiv tolkning 
även göras av biståndshandläggaren som slutligen registrerar blanketten i ett systempro-
gram. Tolkningar av upplevd kvalitet görs i flera led.  

För att förstå hur kvalitet konstrueras syns detta i de utgångspunkter som formulerats av 
staten och förvaltningsmyndigheter på nationell nivå. Hur kvalitet görs styrs genom kon-
struktion av kvalitetsområden på lägre nivåer med fokus på värdegrund som förväntas på-
verka brukarna egna föreställningar om kvalitet. Det strävas efter att utgå från en och 
samma tolkningsram inom offentlig-, verksamhets- och individnivå. Mätindikatorerna 
TITORB är konstruerade kvalitetsområden och kan således inte mäta den unika, individu-
ella och speciella kvaliteten som upplevs eftersom kvalitetsbegreppet inte är universellt. 
Det leder till att det alltid kommer finnas mätproblematik eftersom det ger missvisande svar 
på grund av tolkningsproblematik, men också i grunden ligger en absolut konstruktionspro-
blematik vad gäller att utforma rätt indikatorer att mäta och belysa effekten. Detta kan 
kopplas till tidigare forskning om att det inte finns möjlighet att konstruera någon gemen-
sam tolkning om kvaliteten utifrån upplevd kvalitet, eftersom kvalitetsupplevelser är unika 
och har en stark koppling till enskilda känslor och erfarenheter (Slagsvold, 1996). Detta 
förstärker Lindgrens (2012:56) slutsats att det finns behov för bättre datakällor och bättre 
kunskapsunderlag för en effektivare kvalitetsstyrning och produktion av bättre ”informat-
ion” för alla relevanta aktörer (brukare, utförare och myndigheter)  

Kvalitet i kvalitetsredovisningen 
I denna resultatdel analyseras resultat och slutsatser i Uppsala kommuns kvalitetsredovis-
ning (kvalitetsrapport) som baseras på den systematiska kvalitetsuppföljningen i särskilt 
boende.  

Uppdragskontorets redovisning av upplevd kvalitet 

Sommaren 2014 utformade Uppsala kommun en kvalitetsrapport som redovisades för Äld-
renämnden. Uppdragskontorets syfte var att ”kartlägga äldres uppfattning om sin vård och 
omsorg” (Uppsala kommun, 2014a). Detta påstående kan tolkas som att medborgare utlo-
vas en position att kunna påverka samhället, eftersom nya beslut grundas på brukarnas upp-
levelser. Nedan följer en sammanfattning av den kvalitetsredovisning som presenterar vissa 
utgångspunkter, resultat av brukarnas upplevelser och förbättringsområden. 
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Utgångspunkt Att utifrån gällande lagstiftning om kvalitet (SoL), ledningssystem samt äldre-
nämndens värdegrund (TITORB) att äldre personer (brukare) ska vara med-
skapande i kvalitetsuppföljningen för en helhetssyn om kvalitet. Brukarna har fått 
möjlighet att besvara en enkät. Syftet är att kartlägga brukarens uppfattning om 
sin vård och omsorg. Det ger en förutsättning att brukare upplever kvalitet (sä-
kerställer målet om brukare i fokus). Detta sker genom planering, genomfö-
rande, uppföljning som redovisas för nämnden som vidare ligger till grund för 
framtida utvecklingar.  

Resultat Det beskrivs att förbättringar har skett i bemötande samt att försämringar har 
skett i brukarens trygghet och hänsyn till önskemål: 

- 43 % av brukarna har besvarat frågorna själva, 23 % tillsammans med när-
stående och övriga procent har svaren lämnats av annan laglig företrädare. 

- 87 % av de som svarat är sammantaget mycket nöjd eller nöjd med boen-
det.  

- 94 % är trygg med att bo på sitt boende 
- 60 % tycker att boendemiljön är trivsam 
- 81 % upplever att de alltid blir bemött med respekt från personalen 
- 12 % uppger att de någon gång blivit illa bemött av personalen 

Övergripande 
resultat 

Helhetsomdömet för äldrevården och -omsorgen bedöms vara bra ur den äldres 
perspektiv enligt rapporten. Generellt har brukarna gett bättre omdömen om 
äldreomsorgen jämfört med förra året. 

Samman-
fattning av 
förbättrings-
områden  

Det beskrivs att vidare åtgärder bör göras för att efterleva uppsatta kvalitetsom-
råden som Äldrenämnden fastställt: 

- ”Bemötande utifrån värdeord/upplevelsekriterier behöver förbättras och fort-
satt fokus på systematiskt värdegrundsarbete inom nämndernas alla verk-
samheter är nödvändigt. 

- Mer systematiska behovsbedömningar inför beslut om insatser ger bättre 
förutsättning för ett bra genomförande av insatser.  

- Social dokumentation och förbättrad hantering av genomförandeplan, hos 
nämndens utförare. Från och med januari 2015 kommer nya krav från Soci-
alstyrelsen vilket innebär att kunskap samt hantering behöver förbättras. På 
så sätt kan brukare/klienter ges möjlighet till ökat inflytande. 

- För att skapa ökad trygghet bör nämnden tydliggöra/informera om utförares 
uppdrag inom hemtjänst som till exempel att meddela om man inte kommer 
till brukare/klient på avtalad tid. 

- Skapa ”ordning och reda” i form av ett tydligt och implementerat kvalitets-
ledningssystem för att säkra kontorets kärnprocesser.” 

 
Tabell 5.4. En sammanfattning av kvalitetsredovisning från år 2014 (Uppsala kommun, 2014a) 

 
Det framkommer att det övergripande resultat framställs i en positiv ton. Låt oss granska 
detta. Rapporten visar att 13 procent inte är nöjda med boendet, 6 procent upplever en 
otrygghet på sitt boende. Hela 40 procent tycker att boendemiljön inte är trivsam och 19 
procent upplever att de inte blir bemötta med respekt från personalen. Dessa resultat pro-
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blematiseras och ifrågasätts inte. I rapporten, kvalitetsredovisningen, redovisas inga resultat 
mer ingående om brukarnas upplevelser om äldreomsorgen. Ändå redovisas att det övergri-
pande resultatet om kvaliteten sammanfattas som övergripande ”bra” med en hög andel 
procent i nöjdhet. En fördubblad andel upplever att de inte trivs i boendet vilket innebär att 
det finns en stor sannolikhet att personer som inte trivs i boendet har svarat att de är nöjda 
med boendet vilket kan upplevas som missvisande resultat. Av det som framkommit i ana-
lysen av TITORB och resultatredovisningen finns en tveksamhet i mätmetodens förmåga 
att ge rättvisa kvalitetsbedömningar. 

Det framkommer höga bortfall (ej svarat eller har fått sig frågan ställd) i redovisningen 
samt en andel på cirka 5-15 procent valt att inte lämna någon åsikt i kvalitetsuppföljningen. 
Det motsvarar en andel omkring 7-26 procent beroende på vilken fråga som ställs. Det kan 
ses som positivt att respondenten får möjligheten att själv avgöra om att demokratiskt 
lämna sin åsikt om tjänstens effekt (kvalitet).  
 

Fråga Sällan Ofta Ja/ 
alltid 

Ingen 
åsikt Bortfall 

Har du möjlighet att göra sådant som du 
trivs med och är intresserad av? 

13 % 32 % 19 % 14 % 23 % 

Tabell 5.5. Ett exempel på svarsfrekvensen på en kvalitetsfråga om oberoende (indikator oberoende i 
TITORB) hämtad ur kvalitetsredovisningen (Uppsala kommun, 2014a:7)  

 
I vissa frågor är det upp mot en fjärdedel av brukarna som inte medverkar i de slutna frå-
gorna. Det ges ingen anledningen till varför brukarna inte svarar eller deltar i enkätuppfölj-
ningen. En anledning till bortfallet kan vara att individen ofta upplever det som meningslöst 
att besvara förbestämda frågor som individen inte är intresserad eller gynnas av (Ballantine 
m.fl., 1998). Det framkommer i kvalitetsuppföljningen att kvalitetsindikatorerna inte är helt 
självklara mått att basera resultaten på. ”Ett dilemma med värdighetsgarantier är att de be-
döms som viktigare att uppfylla än andra önskemål som brukare har” (Uppsala kommun, 
2014b:7) vilket stärker det som tidigare forskning hävdar. Den enskilde ges inte möjlighet 
att uttrycka sig fritt om sin kvalitet vilket påverkar resultaten i kvalitetsuppföljningen som 
ska ”ge en överblick samt vara underlag för diskussion och beslut vid ledningen genom-
gång om fortsatta prioriteringar och arbete” (Uppsala kommun, 2014a:2). Det innebär att 
kvalitetsindikatorerna TITORB finns genomgående i kvalitetsuppföljningen, kvalitetsredo-
visningen samt i fortsatta kvalitetsarbeten som underlag för nya förbättringsåtgärder. 
Äldreomsorgens utförande vilar således på den kvalitet som skapas i TITORB och uppfölj-
ningen.  

För att förstå hur problem konstrueras avspeglas det i policys, särskilt i de slutsatser 
som dras och nya mål som ska implementeras. I redovisningen framställs förbättringsför-
slag om att bl.a. utförarens uppdrag bör tydliggöras och att dokumentationer bör förbättras 
på olika nivåer för att uppnå kvalitetssäkring för medborgaren (se tabell 5.4). Ett annat för-
slag på förbättringsområden är att ”bemötande utifrån värdeord eller upplevelsekriterier 
behöver förbättras och fortsatt fokus på systematiskt värdegrundsarbete inom nämndernas 
alla verksamheter är nödvändigt”. Genom att sammanfatta de förbättringsområden som 
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föreslås framkommer det ett mönster. Dessa förbättringsområden är en del av de kvalitets-
mål som tidigare har fastställts vilket tyder på en omskapelse t.ex. att tjänster inom äldre-
omsorgen ska fortsättningsvis utgå från den samlade värdegrunden (TITORB). 

Ur ett längre perspektiv ska detta, genom ett förändrat synsätt hos ledare och med-
arbetare inom äldreomsorgen, leda till att brukarens upplevelse av trygghet, in-
tegritet, tillgänglighet och oberoende stärks och att brukare och anhöriga ställer 
allt högre krav på delaktighet, självbestämmande och på att få information om olika 
alternativ för hur behov kan tillgodoses. På detta sätt förväntas invånarnas förtro-
ende för äldreomsorgen i Uppsala kommun öka. (Uppsala kommun, 2014b:73) 

I citatet synliggörs ett flertal påståenden som styrker det som framkommer i tidigare kapitel 
om makt. Det som talas, uttrycks eller presenteras av makthavare förtydligas i kvalitetsrap-
porten och reproduceras i de slutsatser som dras. Det finns ett top-down och bottom-up per-
spektiv som synliggörs genom att ansvaret för kvalitetsuppföljningar flyttas ned i olika led 
(Vedung, 2006). Det strävas efter att förändra samhälleliga uppfattningar, att den demokra-
tiske medborgaren ska yttra sig om kvaliteten och sätta krav på aktörer som ska stärka 
medborgarens autonomi och ett oberoende av insatser av staten. Medborgarnas handlingar 
styrs således av den överordnade aktören som skapar och omskapar diskurser om vad som 
är kvalitet i policys. En lokal värdegrund styr och förändrar synsätt i samhället, nämligen 
att det ger upphov till att stärka normer som framställs i rådande policydiskurser. TITORB 
(norm) som antagen kvalitet refereras genomgående i policys men ändå presenteras enbart 
de kvalitetsområden (trygghet, respekt och bemötande) som har fått de högst andel positiva 
svar. Det talas ständigt om att värdegrunden är kvalitet för individen men frågan är, vad är 
egentligen kvalitet för brukaren och hur beskrivs den? 

Kvalitetupplevelser i öppna svar 
I detta analysavsnitt analyseras kvalitativa svarskommentarer i öppen fråga om den äldres 
upplevelse av äldreomsorgens kvalitet utifrån kvalitetsindikatorerna TITORB (trygghet, 
inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt, bemötande) 4. Här undersöks hur kvalitet 
konstrueras av brukaren och att ställa dessa mot de slutsatser som dras i kvalitetsrapporten. 
Ur den utgångspunkten undersöks om och vilka variationer som finns i de olika materialen. 
Öppna svar sammanfattas i en tematiserad ordning av kvalitativa data som plockats ut 5 och 
analyserats i förhållande till de slutsatser som kvalitetsrapporten presenterar. 

                                                
4 Fördelning mellan könen omfattar 776 kvinnor (69 procent) och 356 män (31 procent). I undersökningen är 
majoriteten, d.v.s. 80 procent, över 80 år. Den största svarsgruppen av brukaren själv med cirka 43 procent. 
Anledningen till att individen själv inte har svarat på frågorna är främst p.g.a. demenssjukdom följt av nedsatt 
funktionsnedsättningar fysiskt och psykiskt i form av dålig hörsel, förståelse, svårigheter med att föra fram 
egen talan eller har nedsatt psykisk hälsa.  

 
5 Flertal citat bifogas löpande i texten. Svarskommentarer (data) finns i bilaga 3. 
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Svarsfrekvens i öppen fråga  
I Uppsala kommuns kvalitetsrapport har totalt 330 brukare i vård- och omsorgsboenden 
svarat ”ja” på frågan om det är något ytterligare som respondenten vill berätta. Sammanlagt 
har 772 kommentarer sammanställts i den andra delfrågan B om ”vad?”. Det är ett fördubb-
lat antal som har uttryckt sig i den andra delfrågan i jämförelse med den första. Detta är 
missvisande siffror och anledningen till detta är oklart.  

Upplevd kvalitet ur öppna svar  

I kvalitetsredovisningen redovisas resultat om nöjdhet, trygghet, trivsel, respekt och bemö-
tande. Inga särskilda slutsatser om hur dessa områden kan förbättras redovisas, mer än att 
ett arbete utifrån TITORB, dokumentation och informationsflöde bör förbättras. Men vad 
tycker egentligen brukarna om äldreomsorgens kvalitet? 

Nöjdhet, inflytande och tillgänglighet 
Flera brukare upplever att de är nöjda med boendet och personalen. Bland annat framkom-
mer positiva yttranden som ”nöjd med personalen, aktiviteter och boendet” och ” bra om-
vårdnad, rent och fint”. Det finns också flera personer som är missnöjda med äldreomsor-
gens kvalitet. Detta kommer i uttryck i att det är låg personaltillgänglighet och bemanning 
på vård- och omsorgsboenden, speciellt vissa tider på dygnet vilket medför att det inte finns 
tid för att ge den vård och omsorg som behovet påkallar. Majoriteten anser att ”i dagsläget 
har de inte tid att följa med på promenader” och ”att få mer tid för personal att sätta sig ner 
och samtala” men också beskrivs av en annan brukare att det inte är roligt att ”göra på sig” 
på grund av lång väntetid. Här finner jag den kvalitativa metodens fördelar med att fånga 
upplevd kvalitet. Kvalitativa data har förmågan att fånga upp guldkorn i sanden, d.v.s. 
unika upplevelser som är betydelsefulla för individen. En person uttrycker att det är me-
ningsfullt ”att få tvätten hängd på sitt sätt”. Kvalitativa data talar inte enbart om specifika 
önskemål brukaren har utan även positiva upplevelser, t.ex. ”bra att personal tillmötesgår 
önskemålen om att lägga sig sent, runt midnatt”. Genom att tillgodose önskemål stärks bru-
karens upplevelser av inflytande. Brukarens subjektiva upplevelser anpassar efter i olika 
situationer som bl.a. i vård- och omsorgspersonalens möte med vårdtagaren eftersom det 
finns ett ”ge och ta” i relationen (From m.fl., 2011). En person beskriver att det finns ”inget 
som går att påverka” vilket tyder på att en upplevelse av dåligt inflytande men också dålig 
kommunikation och relation mellan dessa två aktörer.  

Delaktighet och oberoende 
Utföraren bör enligt lag tillgodose att den äldre personen ska få möjlighet att leva ett aktivt 
liv (SoL, 2001:453). Ordet aktivitet var bland de mest använda ordet i systemet vid urvals-
processen. I kvalitativa svar framgår en stor efterfrågan på aktiviteter, vilket kan tolkas som 
att sociala aktiviteter är betydelsefullt för flera brukare, men inte nödvändigtvis alla. Pro-
menader efterfrågas till största del, men också andra aktiviteter. Två personer uttrycker bl.a. 
att de ”önskar mer aktiviteter mer underhållning och kulturella inslag, kolonilott” och ”sak-
nar ex. en snickarbod, en manlig aktivitet för den som är händig”. Sammanfattningsvis ut-
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tryckts önskemål om individanpassade aktiviteter för att uppleva en meningsfullhet. Det 
finns också andra personer som” vill kunna vila två ggr/dag” och en annan ”vill vara en-
sam”. Det är således också meningsfullt för vissa personer att inte vara aktiv. Det säger 
emot det som står i SoL om att personalen ska sträva efter att aktivera individen. Vissa per-
soner vill vara aktiva och andra inte. 

Trygghet, respekt och bemötande 
Andelen positiva svar är högst i trygghets-, respekt- och bemötandefrågan. I slutrapporten 
framkom ingen förklaring till vissa brukares upplevelse av otrygghet. Det fanns möjlighet 
att, i databasen (systemet), se hur de brukare som svarade negativt på trygghetsfrågan har 
svarat i öppen fråga. Dessvärre framkom inga konkreta svar om anledningen till otrygghet-
en, då det heller inte valt att uttrycka sig i öppen fråga. I svarskommentarerna framgår det 
att det finns flera brukare upplever således otrygghet i samband med dålig tillgänglighet 
och låg kontinuitet av vård- och omsorgspersonal: ”trygghet genom närhet till personal”, 
”känner en viss otrygghet p.g.a. sjuksköterskan inte finns i huset på helgerna” och ”lång 
väntan vid larm skapar otrygghet”. Kvalitetsrapporten fångar inte upp sådana detaljer. Det 
dras slutsatser om att tryggheten kan förbättras genom att informera brukare om utförarens 
uppdrag, nämligen att arbeta utifrån den lokala värdegrunden. Det går emot det som tidi-
gare har framkommit, att en gemensam syn på kvalitet inte finns eftersom upplevelser skil-
jer sig från individ till individ t.ex. att det finns personer som vill vara ensamma och som 
inte vill leva ett aktivt liv vilket går emot värdegrunden (normen). 

Brukare har uppgett att personalen tar hårt i henne vid förflyttningar. God man har 
observerat blåmärken på brukarens överarmar vid ett flertal tillfällen. Brukare kla-
gar även på lång väntan vid larm när det gäller toalettbesök.  

I redovisningen framkommer att 19 procent upplever att de inte blir bemötta med respekt 
och att 12 procent upplever att de har blivit illa bemötta av personalen en eller flera gånger. 
Utifrån svarskommentarer beskrivs det att personalen är hårdhänta. Det synliggörs också 
olika ting som är av betydelse för brukare bl.a. att det är ”otrevligt att nattpersonalen luktar 
tobak när de ska hjälpa”. Det handlar således inte bara om ett gott bemötande utan det pro-
fessionella förhållningssättet gentemot brukaren att ”visa omsorg”. Detta förstärks genom 
uttrycket ”personalen är rar men det räcker inte till för att bry sig tillräckligt!”.  Bemötande, 
personalkontinuitet samt andra egenskaper i vårdstrukturen påverkar hur tjänster upplevs. 
Brukare kan genom dessa bilda sig förbestämda upplevelser om vårdkvaliteten vilket för-
stärks av den socialiseringsprocess som skapas i den samspelade vårdmiljön (Wilde m.fl., 
1995). 

Variationer i kvalitet  

Under analysen av kvalitativa svarskommentarer påvisas att det finns variationer i vad som 
upplevs vara kvalitet. Enskilda svar synliggörs och formar unika nyanser av kvalitet. Vad 
som är kvalitet existerar inte eftersom en gemensam bild av kvalitet inte finns. En föränd-
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rad syn av äldreomsorgen må ske men inte en gemensam syn på kvalitet. I policys formule-
ras den ”perfekta människan” som äldreomsorgen främjar normen genom att ta del av de 
lagar och bestämmelser som ligger till grund för äldreomsorgens process och struktur. Kva-
litetsbegreppet definieras olika av olika personer och stärker det Slagsvold (1996) menar att 
brukarens definitioner av begrepp grundar sig i upplevelser och att dessa begreppsdefinit-
ioner skapas i relation med egna känslor och erfarenheter. Forskning visar på att kvalitets-
upplevelser har en stark koppling till vårdpersonalens engagemang och bemötande (From 
m.fl., 2011) men det handlar också om relationer, möjlighet att påverka, anpassade aktivite-
ter, att få känna sig svag, att få känna saknad och längtan samt att kunna få möjligheten att 
vara ensam. 

Kvalitativa svar kontra kvantitativa resultat 
Utgångspunkterna av kvalitetsuppföljningen beskriver att individens upplevelser ska in-
hämtas som är en del av resultatkvaliteten, d.v.s. bedömning av tjänsters effekt. Den över-
gripande slutsatsen i kvalitetsredovisningen av brukarnas kvantitativa upplevelser av kvali-
tet framställs som ”bra”. Kvalitativa öppna frågor kan öppna upp för variation som inte de 
kvantitativa frågorna kan. De kvalitativa delarna har jag funnit betydelsefulla för att skapa 
en djupare bild av vård- och omsorgskvalitet. Uppdragskontoret har haft en möjlighet att 
inhämta dessa data få en djupare förståelse av den enskildes egna upplevelser och egna de-
finitioner av kvalitet, men öppna svar har inte överhuvudtaget inkluderats i redovisningen.  

Modellen struktur-process-resultat är inte praktiskt lämplig att använda och tillämpa 
inom dessa typer av uppföljningar vad gäller att fånga kvalitetsupplevelser. Som tidigare 
forskning antyder kan modellen ge missvisande svar eftersom den inte tar hänsyn till flera 
viktiga kvalitetsområden (Yildiz & Demirors, 2012). Analysen har visat på att kvalitet är 
mer än bara tekniskt som i tjänster och utförande, det handlar också om de unika känslorna 
och relationerna som föreligger men inte beaktas (Strannegård, 2007; Almqvist, 2006). I 
Sixmas m.fl. (2000) studie beskrevs bl.a. att kvalitetsupplevelser består av en subjektiv 
upplevelse och kognitiv bedömning samt att dessa samspelar med andra egenskaper, som 
exempelvis brukarens hälsotillstånd och livssituation och är därför avgörande för kvalitets-
upplevelser av äldreomsorg. Det framgår även variationer i begreppstolkningar. Trygghet är 
ett begrepp som framkommer i olika uttryck för olika personer, t.ex. kan otrygghet uttryck-
as som brist på personaltäthet. Det visar på att en känsla eller upplevelse inte nödvändigtvis 
behöver utryckas inom ramarna för ett enda ord.  

Det finns en inställning och uppfattning inom ledningen att det som är viktigt är goda 
resultat (resultatkvalitet) istället för goda relationer mellan brukare och utförare (Almqvist, 
2006). Det görs ständigt nationella och lokala kvalitetsuppföljningar dras också övergri-
pande slutsatser som inte är till fördel för verksamheterna då det lämnas ett oförklarat svart 
hål. Istället lyder formuleringen i kvalitetsredovisningen att ”bemötande utifrån värde-
ord/upplevelsekriterier behöver förbättras och fortsatt fokus på systematiskt värdegrundsar-
bete inom nämndernas alla verksamheter är nödvändigt” som inte säger någonting om att 
det finns andra viktiga kvalitetsområden än de övergripande områdena som presenteras i 
socialtjänstlagens nationella värdegrund och kommunens lokala värdegrund.  Däremot i 
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analysen, om kvalitativa fritexter, uppmärksammas brukarnas både positiva och negativa 
upplevelser på en mer detaljerad nivå vilket kan vara av betydelse att kunna vidmakthålla 
och förbättra brukarens upplevelser av vården och omsorgen. Inte minst kan dessa vara 
betydelsefulla för förbättringar konstruerade på verksamhetsnivå. 

Istället skapas policys som antas kunna ”lösa dessa problem”. Slutrapporten utesluter 
således vissa problem som finns, t.ex. variationer av upplevd kvalitet.  Analysen bekräftar 
det Bacchis (1999) påstående om att det är ett sätt att förenkla och undangömma de verkliga 
problemen, d.v.s. att inte synliggöra den verkliga företeelsen om att vi tycker olika. Policys 
har förmågan att bestämma vem och vad som får tyckas. 

Kvalitet, språk och makt 
Det kan konstateras att mätinstrumentet enbart visar ena sidan av myntet. Det finns under-
liggande värderingar och prioriteringar som avgör vad som ska bli synligt och vad som ska 
döljas i policys (Bacchi, 1999). Den sanning och kunskap som konstrueras beror på vilken 
inställning och föreställning som redan finns i samhället. Teoretiker påstår att det inte är en 
neutral kvalitet och kvalitet konstrueras alltid i en viss kontext kännetecknas av specifika 
maktrelationer (Burr, 2003) vilket kan förklaras i studiens analyser om kvalitet. Makthavare 
strävar efter legitimitet som vidare ger ett överordnade ett handlingsutrymme att kunna 
skapa och omskapa problem. Analysen visar på att förbättringsåtgärder är oftast stora, dif-
fusa och irrelevanta vilket bidrar till ett större avstånd mellan det som antas är ”sant” och 
den absoluta verkligheten (Kuipers m.fl., 2014). Det framkommer tydligt i kvalitetsredo-
visningen där olika aktörers kvalitetsupplevelser exkluderas. ”Sanningen” uttrycks i tal och 
skrift, som i sin tur påverkar den gängse uppfattningen i samhället. Handlingsutrymmet 
ligger ständigt hos makthavarna som skjuter medborgarnas röster åt sidan för att lämna rum 
för andra intressen att synliggöra, vilket tyder på att överordnade och underordnade makt-
positioner bibehålls (Burr, 2003). Nya implikationer skapas utan att identifiera och reflek-
tera antaganden om det som är problematiskt (Bacchi, 1999). Flera aspekter osynliggörs 
och istället förstärks påståenden som redan existerar, i detta fall om kvalitet. Det innebär att 
den kvalitet som görs konstruerar även ett socialt problem som präglar äldreomsorgen, 
medborgarna och samhället.  

Det styrker teorin om att kvalitetsuppföljningar används vidare i policys för att påverka 
sociala handlingar (Bacchi, 1999). Maktpositioner skapas således genom språket, d.v.s. 
genom olika policys (lagar och förskrifter). Det betonats flertal gånger vad som är ”nor-
malt” och vad som är ”avvikande” i dessa policyers. Makt påverkar människans föreställ-
ningsvärld och i sin tur dess handlingar (Bacchi, 1999). Det förstärks genom kvantitativa 
data (kvalitetsrapporten) som inte ger en rättvis bild av brukarnas upplevda kvalitet och 
dessa slutsatser (re)produceras. Rapporten förhåller sig således skevt i relation till målen 
med kvalitetsuppföljningen om att synliggöra brukarens kvalitetupplevelser. Regler om 
inflytande och delaktighet synliggörs i policys. Flera av målen har inte uppfyllts, bl.a. målet 
om en helhetssyn i kvalitetsuppföljningen eftersom kvalitetsredovisningen brister i att re-
dovisa brukarnas upplevelser av äldreomsorgens kvalitet. ”Uppföljning ur olika perspektiv” 
beaktas inte heller då det saknas variationer i de ytliga kvantitativa resultaten. 
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Gruppen brukare har homogeniserats eftersom det antas att alla individer upplever ett 
värdigt och tillfredställande liv genom fastställda och standardiserade värdeord (TITORB). 
Genom riktade förbättringsförslag kan olika grupper på så sätt särbehandlas (Börjesson & 
Palmblad, 2007; Bacchi, 1999) i detta fall genom att konstruera vad som är kvalitet för 
samhället. Förbättringsförslagen antas kunna lösa problemen och därmed främja ett hållbart 
samhälle med bättre och lika förutsättningar och jämlikhet. Rapporten bevisar att mindre 
gruppers röster och önskemål inte beaktas och lämnas utanför, vilket snarare skapar det 
som skulle kallas för ojämlikhet och orättvisa. Brukarna förblir stereotypa och nya mål bes-
lutas efter antaganden och föreställningar som redan existerar (Börjesson & Palmblad, 
2007). Nya kvalitetsmål (förbättringsområden) kan således skapa fler problem än att mot-
verka de redan konstruerade problemen.  

Kvalitet och krav 
I det byråkratiska samhället uppstår kontrakt mellan olika ansvarsområden och förväntas 
det att kvaliteten värderas och mätas (Almqvist, 2004). Kvalitetsredovisningen uttrycker att 
det finns krav som ska ”efterlevas” (se tabell 5.4.) vilket talar om att kvalitetsuppföljningar 
görs för att kommunen måste och nya åtgärder implementeras som en effekt av uppfölj-
ningen.  
 

Förslag Ansvarsområde 

Verksamheters utförande utifrån TITORB 
ska förbättras  Utförare 

Behovsbedömares systematiska doku-
mentationer 

Behovsbedömare 

Verksamheters sociala dokumentation 
och hantering av dessa ska förbättras Utförare 

Information om verksamheters uppdrag 
ska förbättras 

Behovsbedömare 

Kvalitetsledningssystemets ska förbättra Uppdragskontoret 

 
Tabell 5.6. En sammanfattning av områden som anses bör förbättras och vilket ansvarsområde som för-
bättringskravet berör (se förbättringsförslag i tabell 5.4). 

 
I samband med kontrakt sätts det krav på måluppfyllelse. I policys framkommer det stora 
mål som är diffusa, exempelvis om att tillgodose brukarnas förväntningar och föreställning-
ar. Detta låter nästintill omöjligt eftersom det förutsätter att kvalitet ska vara lika för alla 
vilket tidigare forskning hävdar inte existerar (Slagsvold, 1996; Strannegård, 2007). Två 
aktörer som påverkas mest av den rådande styrningen, biståndshandläggare och utförare (se 
tabell 5.6). Först och främst ligger ett stort ansvar i behovsbedömarnas ansvar att bedöma 
brukarens behov. Det antas att ett bra genomförande av insatser bygger på behovsbedöma-
rens utredningar och dokumentationer (se tabell 5.6.). Det sätter krav på att behovsbedöma-
ren ska fånga upp vad som är värdigt och meningsfullt för den enskilde. Samtidigt finns en 
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lag om ”skälig levnadsnivå” vilket begränsar behovsbedömarens handlingsutrymme. Det är 
således staten som styr genom språket i policys, vilka insatser som brukaren ska få rätt till. 

För det andra är det utförarna inom äldreomsorgen som bedöms och rankas av sam-
hället. Inte minst sätts krav på utförarnas kvalitet på grund av konkurrenssättning då med-
borgaren har rätt till kundval enligt LOV (rätt att välja utförare). Att utföraren når upp till 
värdegrunden TITORB är ett ytterligare krav som samhället konstruerar för att kunna säkra 
brukarens kvalitet om äldreomsorgen (problemlösning). Flera utförare marknadsför också 
värdegrunden för att visa på kvalitet inom äldreomsorgen 6. I och med att medborgare tar 
del av dessa tjänster sätts, sist men inte minst, krav på medborgaren att vara delaktig i 
kvalitetkonstruktionen. Det refereras i policys att medborgarna tycker si och det är medbor-
garna som tycker så med ogiltiga resultat. 

Det skapas problem ur ”kundernas perspektiv” som bidrar till konkurrens och en rörli-
gare marknad som är en del av det som ledningen eftersträvar (Montin m.fl., 2008). Att 
definiera problemområden och vidare skapa kvalitetsindikatorer och på ett förenklat mäta, 
kontrollera och sätta krav på olika aktörer kan ses som en marknadsstrategi (Almqvist, 
2004). I själva verket ger den systematiska och standardiserade uppföljningsmetoden ett 
problematiskt underlag och på ett förenklat sätt undgå politiskt ansvar som medborgare har 
förtroendevalt (Bacchi, 1999). TITORB har blivit en marknadsstyrningsmodell för vinstin-
tresse. Värdegrunden är således det centrala styrmedlet som skapar diskursiva effekter, 
makt och värderingar i samhället.   

                                                
6   Företaget Attendo Care är ett exempel där värdegrunden kommer i uttryck på hemsidan. 
(http://www.attendo.se/segment/vårdboende) 
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6. Avslutande diskussion 

Under detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Syftet med denna fallstudie var att studera hur kvalitet skapas och om-
skapas genom att granska och analysera det material som ligger till grund för studien. För 
att uppnå syftet med studien studeras hur kvalitet konstrueras i utgångpunkten för kvalitets-
utvärderingen, hur kvalitet konstrueras genom kvalitetsindikatorerna (värdegrunden), hur 
kvalitet skapas och omskapas i kvalitetsredovisningen och slutligen hur kvalitet konstrueras 
i uppföljningsenkäten samt vilka faktorer som kvalitet hör samman med.  

Kapitlet inleder med en kort summering av resultatet följt av en övergripande diskuss-
ion kring resultatet i förhållande till tidigare forskning och teori. Därefter diskuteras metod-
valet kopplat till resultatet. Avslutningsvis diskuteras slutsatser samt studiens betydelse för 
vidare förslag till tillämpningar och forskning.  

Summering 
Det mest centrala resultatet av denna studie är att öppna frågor (kvalitativa data) ger upp-
hov till variationer av upplevd kvalitet till skillnad från slutna frågor (kvantitativa) som 
talar om något bra eller dåligt. Organisationen koncentrerar sig på att uppnå ”goda resultat” 
med en hög nöjdhet än att ”goda relationer” vilket visar sig vara problematiskt för flera 
medborgare. Detta bekräftas genom de slutsatser som dras i relation till analysen om öppna 
svar där både positiva och negativa upplevelser kommer i uttryck. Analysen visar på att 
brukarens upplevelse av välbefinnande och meningsfullhet konstrueras i möten mellan 
människor. Det handlar om lyfta upp dessa unika variationer av enskildas kvalitet på vård- 
och omsorgsboenden istället för att utgå från policys och mätindikatorer om en samlad syn 
på vad som är kvalitet, d.v.s. värdigt och meningsfulls för människan (värdegrunden). Mät-
instrumentet betraktar inte dessa ”olika perspektiv” och öppna svar redovisas inte heller. 
Resultatet bekräftar att metoden för kvalitetsmätning kan således inte mäta den unika, indi-
viduella och speciella kvaliteten som upplevs eftersom kvalitetsbegreppet tolkas olika av 
olika personer och kan inte standardiseras.  

Ur den teoretiska diskursanalysen synliggörs således konstruktionen om ”den goda 
brukaren” (självständig och oberoende från staten) som översätts i de indikatorerna utgör 
kvalitetskrav som måste vården och omsorgen måste förhålla sig till. Åtgärder baseras såle-
des inte på den verkliga företeelsen om upplevd kvalitet utan istället omformuleras språket 
för att passa in i redan antagna kvalitetsramar. Övergripande slutsatser dras om nöjdhet för 
att slippa ansvaret och individers upplevelser och önskemål osynliggörs vilket medföra att 
nya kvalitetsmål (förbättringsområden) kan skapa fler problem. Detta genom att konstruera 
”sanningar” om vad som är ”normalt” kontra ”avvikande” som utmanar praktiker att leva 
upp till omöjliga mål. Förvisso framgår i resultatet att förbättringsåtgärder används för att 
sätta krav på verksamheter att leva upp till paradoxala kvalitetsmål, i detta fall en värde-
grund.  
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Övergripande diskussion 
Denna studie handlar om att förstå hur kvalitet skapas, görs och omskapas på olika nivåer. 
Kvalitet är det begrepp som är en del av ett styrnings- och kontrolltänk som har allt mer 
betonats sedan 1990-talet. I och med NPM:s genomslag i offentliga verksamheter har sys-
tematiskt arbete med kvalitetsutvärderingar och -uppföljningar demokratiserats och med-
borgarens röster sätts i centrum.  Kvalitetsförbättringar genom brukarens nytta antas vara en 
”naturlig del” i processen som kännetecknar det Vedung (2006) kallar för representativ 
demokrati. Det anses att kvalitativa svar kompletterar kvantitativa svar och mätmetoden ger 
ett tillräckligt verktyg att kunna nå måluppfyllelse. Systematiska kvalitetsuppföljningar är 
en metod för och inom olika organisationer att få en viss förståelse av kvaliteten om ett 
föremål eller en tjänst (Strannegård, 2007). Staten har slagit fast att alla offentliga förvalt-
ningar ska leva upp till att standardisera kvalitet inom äldreomsorgens. Genom att bedöma 
och jämföra kvaliteten med hjälp av standardiserade mått (kvantitativa data) hävdas det att 
kvaliteten kan ”säkras” då den blir jämförbar på olika nivåer.  

Det finns en hierarkisk ordning och staten är den överordnade aktören som ligger till 
grund för andra aktörers sociala handlande vilket synliggörs genom institutionella ramar 
som skapar kontrakt mellan olika aktörer. Modellen struktur-process-resultat anses identifi-
era olika problem ”ur en helhetssyn” och medborgaren som är längst ner i hierarkin ges 
kunna bedöma effekten av verksamheters tjänster, nämligen resultatkvaliteten, utifrån 
(re)presenterade kvalitetsindikatorer.  Händer det något nedifrån, och om så hur hanteras 
det uppifrån?  

Kvalitet i relation till makt och språk 
I studien identifieras att det finns en (de)konstruktion. Kvalitet görs och är under ständig 
förändring beroende på vem som har makten att tala (McKinlay, m.fl, 2012). Diskurser 
begränsar handlingsutrymmet vilket bekräftas genom konsekvensen av fastställda kvalitets-
indikatorer som inte utrymme att beskriva upplevelser, utan dessa används snarare för att 
rikta personens svar till något som redan konstruerats ovanifrån. Strategin om governmen-
tality som bl.a. Foucault talar om (McKinlay, m.fl, 2012) avspeglas i det politiska handlan-
det och som artikuleras i policys. Med språket upprättas och skapas bestämmelser i policys 
om vad som är kvalitet och hur kvalitet ska uppnås som kommer i uttryck främst genom 
lagar om bl.a. en nationell värdegrund som offentliga myndigheter och utförare ska utgå 
ifrån. Värdegrunden transformeras till mätinstrumentet genom att på myndighetsnivå skapa 
mätbara kvalitetsindikatorer, som t.ex. lokala värdegrunden (TITORB) i Uppsala kommun. 

Värdegrunden antas vara självklart och problemfritt och förblir ett ”medel” att ”för-
bättra” äldreomsorgen reflekterar dessa policys diskurser som finns i samhället. Diskurser 
identifieras ur policys genom ett ifrågasättande. I linje med Bacchis (1999) diskursteore-
tiska utgångspunkter som materialet har analyserats mot visar denna studie på att kvalitet 
görs till ett problem av politiker som kommer i uttryck via språket i policys.  

Som diskuterats i teoriavsnittet har forskare ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
framhållit att makthavare reproducera problem som återspeglas i hur nya åtgärder och im-
plementeringar framläggs (Bacchi, 1999). Dessa kvalitetsmätningar karaktäriserar det som 
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teoretiker menar är en strategi för politiker att uppnå legitimitet i samhället och därmed kan 
makten upprätthålls som synliggörs genom att samhället förlitar sig på att överordnade ak-
törer ska ”lösa problemen” (Bacchi, 1999). Att styrningen sker ur ett top-down-perspektiv 
(Vedung, 2006) visar sig vara problematiskt i denna studie. Det ställs snarare ett krav om 
att bekräfta det problem som har konstruerats. 

 Slutsatserna dras mycket övergripande i kvalitetsredovisningen och de kan tolkas som 
att det egentligen inte handlar om vad som är kvalitet för individen, utan i dessa typer av 
utvärderingar handlar det snarare om att synliggöra brukarnas ”nöjdhet” vilket även 
Vedung (2006) beskriver är fokus i brukarorienterade utvärderingar. Organisationen ifråga-
sätter inte eller problematiserar resultaten eller mätinstrumenten. Istället sker utvärderingar 
och uppföljningar som på löpande band eftersom de antas och förväntas belysa problemati-
ken när det i själva verket är organisationen som skapar dessa.  

Faktorer som kvalitet hör samman med 
Det är uppenbart att problemen med att låta kvalitetsindikatorerna ligga till grund för äldre-
omsorgens kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring för medborgaren är att dessa ligger till 
grund för det som Bacchi (1999) kallar för diskursiva effekter som kan medföra att olika 
gruppers upplevelser och föreställningar osynliggörs. 

Staten tvingar fram mått på subjektiv kvalitet d.v.s. upplevd kvalitet. Det finns ett för-
givettagande i materialet att kvalitetsindikatorerna är ”goda”. Det visar sig vara problema-
tiskt att utforma kvalitetsindikatorer som passar alla deltagare vilket även flera studier har 
påvisat, även i de studier där forskare har försökt att konstruera kvalitetsindikatorer till-
sammans med deltagarna (Wilde m.fl., 1995; Sixma m.fl., 2000). I en studie begränsades 
kvalitetsindikatorerna till 32 stycken, kontra Uppsala kommuns sex kvalitetsindikatorer 
(TITORB); trots det höga antalet indikatorer upplevde forskarna svårigheter med att mäta 
kvaliteten. Detta beror främst på att fenomenet kvalitet uppfattas olika av olika aktörer och 
är under ständig skapelse och omskapelse genom samspelet (Berger & Luckmann, 1999; 
Burr, 2003). Resultatet av studien stödjer det Slagsvold (1996), Sixma m.fl. (2000) och 
Wilde m.fl. (1995) framför i sina studier att ett individens perspektiv måste stå i fokus vid 
undersökningar som handlar om att fånga den respondentens egen upplevda kvalitet. Som 
jag tidigare beskrivit konstrueras kvalitet i samspel mellan människor. Därför har relationer 
en stark koppling till den uppfattning och föreställning som skapas. Det antas komma i ut-
tryck i öppna dialoger mellan politiker, tjänstemän, utförare, brukare och medborgare uti-
från en bättre kunskap underlag om verksamhetens kvalitet som ska skapas genom standar-
diserade och jämförbara kvalitetsmätningar på kommunal nivå.  

Kvalitetsmätningars tillförlitlighet 
Brukarnas syn på kvalitet stämmer inte överens med olika policys beskrivningar och kvali-
tetsredovisningens slutsatser. Det aktuella mätinstrumentet för det första inte hänsyn till 
olika aspekter som är viktiga för brukaren, och för det andra det som påverkar brukarens 
upplevelser. Kvalitetsredovisningen utesluter vissa problem som finns i materialet. I denna 
analys konstateras det som tidigare beskrivits, i resultatet och tidigare forskning, att under-
sökningar med förbestämda frågor och fasta svarsalternativ har svårt att fånga subjektiva 
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kvalitetsupplevelser och forskning menar på att det inte säger mycket om kvalitet för bruka-
ren vilket skapar osäkerhet kring mätmetodernas tillförlitlighet. De kvalitativa svaren kom-
plicerar bilden och visar upp en variation av kvaliteten som ställer oss inför frågan hur väl 
de kvantitativa frågorna med dess antaganden lyckas åskådliggöra vad brukarna egentligen 
tycker, men också den om hur intresserad politiker och uppdragstagare egentligen är att i 
kommunens slutrapport ta hänsyn till den variationen i det faktiskt existerande materialet. 
Slutrapporten visar att den kvalitativa mätmetoden fungerar som ett slags alibi i kvalitets-
uppföljningar. Det framgår tydligt, inte enbart i analysen utan också, uttrycks det i policys 
att kvantitativa metoder inte alltid är tillförlitliga. Mätmetoden är således trubbig och poten-
tiellt missvisande vilket inte beaktas då det anses vara självklart att kvalitetsmätningar ska 
göras. 

Kvalitet i relation till effektivitet, krav och ansvar 
Ansvaret förflyttas i ned i olika led. Medborgaren får rollen som ekonomisk aktör eftersom 
de beslutar om resultatkvaliteten d.v.s. vilken effekt (kvalitet) som verksamheters tjänster 
har. Inom managementsektorn påminns det ständigt om ”kund i fokus” och ”brukarens per-
spektiv”. På flera håll i policys synliggörs det att handlar snarare om marketing d.v.s. att 
sätta krav på verksamheter för en rörligare marknad genom att utgå från kvalitetskrav 
(TITORB) där brukaren görs till ett idealsubjekt (”den goda brukaren”). Därmed riktas 
samhället genom den kvalitet som görs påverkar dess sociala handlingar. Krav sätts på 
samhället att handla enligt ”normen” vilket är problematiskt då den inte förutser att det 
finns variationer av kvalitetupplevelser. Det är således omöjligt att skapa en samsyn om 
kvalitet vilket kan bekräfta tidigare forskning som betonar att mätningar kan förbli me-
ningslösa eftersom utvärderingarna ofta saknar konkreta mål eller har allt för många mål att 
uppfylla (Kuipers m.fl., 2014). Detta kan bekräftas utifrån studiens resultat att det råder en 
oklarhet om vem som tar ansvar för problemet, och vilken uppgift som olika aktör har. I 
den bemärkelsen finns ett gap i kontraktet mellan olika aktörer. Exempel på två aktörer som 
utmanas av detta är biståndshandläggare och utförare, som sätts i en bunden position att 
utgå från det staten anser är skäligt, värdigt och meningsfullt för människan. Den konse-
kvens som medför är att sanna upplevelser försummas och istället präglas berörda aktörer 
av rådande diskurser i policys. I denna studie synliggörs att den stora vikten på förändringar 
i synnerlighet ligger på politisk nivå för att ”rättvisa” kvalitetsupplevelser framhävs. 

Som avslutning i denna övergripande diskussion kan Behns (2003) förklaring bekräftas 
om att allt går att mäta om det så önskas, men vad som slutligen redovisas behöver inte 
nödvändigtvis vara den absoluta sanningen bekräftar denna studie. För att kunna mäta nå-
got är grundregeln att det ska kunna vara mätbart. Kvalitetsindikatorer, som TITORB, är 
problematiskt att använda som kvalitetskontroll av verksamheters effekter. Hur kan väx-
ande kvalitetsproblem (t.ex. bemanningsproblematik och resurser) lösas med bättre förhåll-
ningssätt utifrån värdegrunden som t.ex. bemötande? Det sker idag en förändrad syn den 
rådande diskursen om att kvaliteten (effektiviteten) ska följas upp och utvärderas vilket 
utsätter Donabedians modell för förändring. Kan effektivitet- och marknadstänket lösa nu-
varande (kvalitets)problem? Huruvida kan man forma hela äldreomsorgen när återskapan-
det av kvalitet skapas utifrån något som inte är mätbart? Kvalitetsmätningar är komplext för 
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alla. Därför finns ett behov av utveckling av universella kvalitetsindikatorer (Slagsvold, 
1996), vilket andra forskare menar är omöjligt (Strannegård, 2007). Det jag menar är att 
andra metoder eller modeller bör lyftas fram vid utveckling av nya mätmetoder i kvalitets-
säkring för brukaren.  

Metoddiskussion 
Metodvalen grundas på det material som var nödvändiga att ha med i studien för att besvara 
forskningsfrågorna, vilket utmärker fallstudier. Materialen utgör i sin tur en helhet i relation 
till fallet. Metodvalen har gett mig ett verktyg att kunna problematisera konstruktioner i 
policys (diskursanalys), samt gavs en fördjupad förståelse om fenomenet upplevd kvalitet 
utifrån kvalitativa svarskommentarer ur kvalitetsuppföljningen. 

Tidigare forskning söktes utifrån ämnena kvalitet och kvalitetsmätningar. Det fanns 
oändligt med studier om management men färre studier om kvalitetsupplevelser. Vad gäller 
teorivalet var det uppenbart att socialkonstruktionism var användbar för ett förhållningssätt 
i studien då jag granskade policys. Jag förstår också att det är problematiskt att dra slutsat-
ser om konstruktioner av ett fenomen då talad kunskap i sig är en konstruktion. Som jag 
förklarar under metodavsnittet kan resultatet påverkas av egna föreställningar och upplevel-
ser, vilket var viktigt att ha i åtanken under studiens gång. 

Ett urval av kvalitativa datafiler har valts att studera vilket medför att alla kvalitativa 
svarskommentarer inte analyserades. Detta på grund av att jag har valt att avgränsa mitt fall 
till kvalitetsindikatorerna TITORB (också kallad värdegrunden). Jag anser att dessa var 
tillräckliga för att besvara forskningsfrågan om kvalitetskonstruktioner. Studien ämnade 
inte studera vad som var betydelsefullt utan snarare hur olika policys förhåller sig till det 
faktum att det finns variationer i kvalitetupplevelser.  

Slutsatser och förslag till vidare forskning och implikationer 
I det som framkommer i detta arbete är att i dagsläget finns ingen en gemensam kvalitetsde-
finition. Det finns inte heller några universella kvalitetsindikatorer och inte heller något 
universellt mätinstrument som har utvecklats för att mäta subjektiva kvalitetsupplevelser. 
Kritisk forskning ifrågasätter den offentliga sektorns krav på kvalitetsmätningar inom vård 
och omsorg. Kvalitetsmättningar anses hindra mätandets syfte och innovationer samt skap-
ar en uppsjö av negativa effekter på resultat, s.k. ”resultat paradoxen” (Lindgren m.fl. 
2012). Trots detta har regeringen under den senare tiden initierat och satsat resurser på ut-
vecklingen av trovärdiga kunskapsunderlag för att möjliggöra en tillförlitlig uppfattning om 
kvalitet som ska underlätta fria val av socialtjänstens utförare, politikernas beslut, samt 
myndigheternas granskning av socialtjänster och systematiskt förbättringsarbete på kom-
munal nivå.  

Utmaningen är att konstruera standardiserade instrument och indikatorer som ökar på-
litligheten av data. Olika aktörer har börjat se över problematiken med kvalitetsuppfölj-
ningar vilket tyder på att det sker en förändrad syn på styrnings-, process- och effektivitets-
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tänket.  Här lyfts krav på utveckling av nya metoder för kvalitetsuppföljningar som tar hän-
syn till olika erfarenheter, upplevelser och förväntningar både subjektivt och objektivt.  

Denna studie har bidragit till en djupare förståelse och problematisering av den på-
gående kvalitetsstyrningen inom äldreomsorg utifrån efterlysta brukarperspektivet. Studiens 
resultat bekräftar tidigare forskning som ifrågasätter nytta och pålitlighet av standardiserade 
kvalitetsmätningar och konstruktion av enkätfrågor som dessa brukarundersökningar byg-
ger på. Utifrån tidigare forskning och egen undersökning av hur kvalitet skapas och görs 
genom kvalitetsuppföljningar på lokal nivå har jag visat diskrepans mellan den rapporte-
rade tolkningen av sammanställda kvantitativa data om ”upplevd kvalitet” utifrån enkätens 
slutna frågor och den unika och varierande (positiva och negativa) upplevda kvaliteten uti-
från kvalitativ data i brukarens svar i öppna frågor som inte berörs i kvalitetsrapport. I detta 
arbete har jag påvisat betydelsen av att inkludera, använda och analysera kvalitativ data om 
upplevd kvalitet utifrån öppna frågor för att genomföra kvalitetsförbättringar. På så sätt 
hoppas jag att ha bidragit till ett förfaringssätt att använda insamlade data till kvalitetsarbete 
som främjar brukarnas perspektiv och verkliga nöjdhet.  

Jag har också visat att kvalitetsbegrepp konstrueras av politiker på statlig nivå utifrån 
värdegrund och marknadsideologi och i linje med politikernas fastställda mål att fortsätta 
med privatisering, marknadisering och konkurrensutsättning av socialtjänsteverksamheter 
för att effektivisera. Trots uttalande av tjänstesektor om demokratisering av kvalitetsstyr-
ning utifrån brukares perspektiv ser vi snarare en toppstyrd förändringsprocess som ställer 
höga krav på lokala aktörer att fortsätta med ytliga kvalitetsuppföljningar för informations- 
och marknadsföringssyfte. Denna riktning avspeglar den förra regeringens initiativ för 
”perspektivskifte i offentlig verksamhet” däri medborgare, brukare och företag omkonstrue-
ras till ”kunder inom offentlig verksamhet” (SOU 2013:40). Frågan återstår vad detta redan 
sjösatta initiativ betyder för en pågående (de)konstruktion av kvalitetsbegrepp inom offent-
lig sektor, medan staten satsar på innovativ forskning för att underbygga reformernas ge-
nomförande. Det behövs mer kritisk forskning inom detta område för att följa dess verkliga 
effekter på kvalitet. 
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Bilagor 

I följande sidor bifogas bilagor. Bilagor som kommer bifogas är enkäten vid individupp-
följningar i Uppsala kommun, material, kvalitativa rådata (öppna svar), kodord som använ-
des vid analysförfarandet av öppna svar och slutligen en beskrivning om den lokala värde-
grunden i Uppsala kommun. 
 
 
 

Bilaga 1: Kvalitetsredovisningen 
Här nedan (på andra sidan) bifogas enkäten ”individuppföljning på vård och omsorgsboen-
den”. Den lokala värdegrunden (TITORB) utgör frågorna 9-14 i enkäten. ”Öppen fråga” 
(de kvalitativa svarskommentarerna) utgör fråga 19 i enkäten. 
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Bilaga 2: Material 
Fallet styrde riktningen och avgjorde vilket material som skulle ingå i studien. I tabellen 
nedan presenteras det material som användes vid analysförfarandet. Offentliga handlingar 
finns att ladda ner som pdf-fil på Regeringens hemsida (http://regeringen.se), Socialstyrel-
sens hemsida (http://socialstyrelsen.se) och Uppsala kommuns hemsida (http://uppsala.se). 
 
Material Referens 

Utgångspunkter 

• Uppsala kommun (2007). Program för vård och omsorg om äldre 
i Uppsala kommun. Uppsala. 

 
• Uppsala kommun (2013). Uppföljningsplan 2013-2014. Uppsala.  

 
• Statens offentliga utredningar (2008). Evidensbaserad praktik 

inom socialtjänsten– till nytta för brukaren. (Publikationsnummer: 
SOU 2008:18). Stockholm.  

 
• Statens offentliga utredningar (2008). Värdigt liv i äldreomsor-

gen: betänkande i värdighetsutredningen. (Publikationsnummer: 
SOU 2008:51). Stockholm. 

 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011). Lednings-

system för systematiskt kvalitetsarbete, handbok för tillämpning-
en av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm. 

 
• Socialstyrelsen (2014). Handbok för utveckling av indikatorer: för 

god vård och omsorg. Stockholm. 
 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012). Värde-
grunden i socialtjänstens omsorg om äldre. (SOSFS 2012:3) 
Stockholm. 

 

Kvalitetsrapport 

• Uppsala kommun (2014). Kvalitetsredovisning tertial 1, 2014. 
Uppsala 

 
• Uppsala kommun (2014). Slutrapport och utvärdering av projekt 

för implementering av nationell värdegrund inom äldreomsorg 
och lokala värdighetsgarantier: Uppsala kommun 2011-2014. 
Uppsala 
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Bilaga 3: Kvalitativa rådata ur systemprogrammet 
I denna bilaga redovisas den kvalitativa rådata som kännetecknar de öppna svaren (svars-
kommentarer) på fråga 19 om ”Öppen fråga”. Data är inhämtade ur systemprogrammet 
Simone.  

 
Bemötande 
 

1. En del personal är hårdhänta. 
2. Bra bemötande! 
3. Personalen är vänliga och "underbara". 

Flera frågetecken kring nattillsyn, 
egentid dryck mellan måltider. 

4. tillgänglighet, bemötande, mat, aktivi-
teter, ingen kontinuitet i träning - 
mycket dåligt. 

5. Anser att hon tas om hand på ett bra 
sätt och att personalen är snälla.  

6. Som närstående blir vi bemötta på ett 
vänligt och informativt sätt 

7. Otrevligt att nattpersonalen luktar to-
bak när de ska hjälpa henne. 

8. Vill få näringsdrycker. Sonen ska prata 
med ansvarig sjuksköterska gällande 
detta. 

9. Bra med stort och trevligt rum! 
10. bra bemötande från personalen till an-

höriga, omtanke. 
11. Vill vila efter frukost, önskar samtal 

vid egentid, behöver få information, 
presentation inför omvårdnadsåtgärder. 

12. mycket bra bemötande 
13. utflykter skulle vara trevligt, träffstun-

der och sitta och handarbeta. 
14. vill kunna låsa dörren på natten, känns 

otryggt. Viss personal inte trevlig, 
mindre väntetid på toabesök - inte ro-
ligt att "göra" på sig. 

15. städning är till och från, byta handdu-
kar, handfat, dammigt. personalen är 
bra, lätta att prata med. 

16. Tidningen försvinner. Trevlig och till-
mötesgående personal. 

17. trevlig atmosfär och bra personal 

18. bra med aktiviteter och att personalen 
alltid trevliga 

19. Bra med aktiviteter, personalen snälla, 
ringer om det är något! 

20. bra med vänlig stämning, dåligt med 
för lite personal, att få tvätten hängd på 
sitt sätt, ingen kontaktman? 

21. Trevlig och tillmötesgående personal 
22. Personalen är rar men det räcker inte 

till för att bry sig tillräckligt! 

 
Tillgänglighet 
 

23. händelseanmälan gjord gällande HSL, 
uteblivna promenader och egen tid. 

24. tillgänglighet, bemötande, mat, aktivi-
teter, ingen kontinuitet i träning - 
mycket dåligt. 

25. Har haft samma kontaktperson under 
hela tiden på boende, vilket uppskattas. 

26. Saknar ex. en snickarbod. En manlig 
aktivitet för den som är händig. Egen 
tid med kontaktpersonen är otydlig. 

27. Förtydliga utevistelse och innehåll i 
egen tid. 

28. För lite personal, tar långt tid när man 
larmar. Önskar bättre mat. 

29. Att få mer tid för personal att sätta sig 
ner och samtala med henne. Att få hjälp 
med tandtråd. 

30. Behövs mer personal, finns inte tid för 
promenader. 

31. Bredare utbud av aktiviteter. mer per-
sonal, i dagsläget har de inte tid att 
följa med på promenader. 

32. för låg bemanning på eftermiddag, bara 
en personal och då får man inte den 
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vård man behöver. Har ibland inte tid 
att hjälpa. 

33. kontaktman inte så tillgänglig (arbetar 
50 %), mer hjälp med inköp, ringa till 
närstående, att alltid bli påmind när det 
är musikunderhållning. 

34. saknas utflykter, ej info om egen tid, 
lång väntan vid larm 

35. ofta lång väntan vid påkallad hjälp, 
larm. erbjuds sällskap vid promenad för 
sällan 

36. personalen ska ha tid att sitta ned och 
samtala med mig samt ha tid att göra 
mig sällskap vid promenader 

37. mer möjligheter till promenader, egen 
tid ej tydliggjord. 

38. Ev. mer tid från personalen att sitta ned 
med den boende. 

39. mer promenader, egen tid behöver att 
tydliggöras. 

40. Mer tid för samtal, det kan vara för lite 
personal. 

41. behov av kontinuerlig fotvård, måste 
påminnas personalen hela tiden. 

42. bra att personalen tillmötesgår önske-
målen om att lägga sig sent, runt mid-
natt. 

43. gärna mer sällskap, att personalen har 
tid att titta in. 

44. Önskar mer tid för gåträning med per-
sonal 

Trygghet 
 

45. Vill vila på eftermiddagen, att kläderna 
sitter bekvämt. 

46. Även anhöriga upplever trygghet ef-
tersom den enskilde mår bra. 

47. Trivs bra, personalen finns där då hon 
behöver hjälp. Saknar inget som be-
hövs att förbättras. 

48. Matsalen bör bli med trivsam. 
49. Närstående behöver initera möten. 

Trivsel och stimulans påverkats av lo-
kalmässiga förändringar. 

50. Otrygghet nattetid. 
51. orolig måltidssituation 

52. lång väntan vid larm - skapar otrygghet 
53. Otäckt att man rör ihop maten. 
54. vill kunna låsa dörren på natten, känns 

otryggt. 
viss personal inte trevlig, mindre vänte-
tid på toabesök - inte roligt att "göra" 
på sig. 

55. Dottern sköter tvätt och inköp. trivs bra 
och vill bo kvar. 

56. baka mera, duka mer trivsamt! 
57. ingen lugn och trivsam måltidsmiljö, 

händelseanmälan görs 
58. känns tryggt 
59. För lite färska grönsaker och frukt. 

Känner en viss otrygghet pga sjukskö-
terskan inte finns i huset på helgerna. 

60. Trygghet genom närhet till personal. 
God omvårdnad. 

61. Trivs inte på boendet. Vill flytta till an-
nat. Känner sig mobbad av andra med-
boende. uppgivenhet. 

62. städning eftersatt, stressad personal, 
ofta ny personal - brist på kontinuitet. 
ny kontaktperson ofta - ger otrygghet 

63. trivs inte, kommer ej från trakten, kän-
ner inte andra. 

64. vill vara ensam 
65. Trygghet genom närhet till personal. 

God omvårdnad. 

 
Oberoende 
 

66. stimulans, aktiviteter, utevistelse, att 
någon sätter på tv. 

67. tillgänglighet, bemötande, mat, aktivi-
teter, ingen kontinuitet i träning - 
mycket dåligt. 

68. vill kunna vila två ggr/dag, vill ej få 
middag i sängen, får ej veta vilka akti-
viteter som finns. 

69. För lite utevistelse/promenader samt 
aktiviteter. Ex. kan en spelman (le-
vande musik) 
 ske på avdelningen. Det skulle liva 
upp de boende anser maken. Nu sker 



 64 

underhållning i gemensam lokal på 
nedre botten. 

70. mest grupp aktiviteter, behövs även i 
individnivå! 

71. Saknar enskilda aktiviteter. 
72. Saknar ex. en snickarbod. En manlig 

aktivitet för den som är händig. Egen 
tid med kontaktpersonen är otydlig. 

73. Dåligt med aktiviteter. Finns schema-
lagt med dessa följs inte. Vill ha någon 
aktivitet varje dag! 

74. Önskar mer aktiviteter mer underhåll-
ning och kulturella inslag. kolonilott. 

75. Erbjudas ris, mer utevistelse, mer akti-
vitet, information till närstående. 

76. Mer aktiviteter. Det händer för lite! 
77. Mer utevistelse/promenader samt akti-

viteter. 
78. Vill ha tillgång till mer utevis-

telse/promenader. 
Större och rikligare utbud av aktivite-
ter. 

79. Förbättra samlingsrum, för litet. Blir 
för fullt vid aktiviteter. 

80. Imponerande med så många aktiviteter! 
81. nöjd med personalen, aktiviteter och 

boendet. Saknar kontaktman. Genom-
förandeplan okänd. 

82. Saknar aktiviteter - " - möjlighet till 
utevistelse 

83. brister i utevistelse, aktiviteter och 
städning. 

84. det fanns mer aktiviteter tidigare, vad 
hände? 

85. förslag på aktiviteter, exempelvis akti-
vera närstående för utflykter. 

86. I början av boendetiden tillgodosågs 
inte behovet av aktivitet och stimulans, 
nu bra. 

87. Mindre aktiviteter efter utförarbyte. 
88. Aktiviteter borde förbättras. 
89. Bra med att de anordnar mycket aktivi-

teter. 
90. mer aktiviteter, vill komma ut oftare 
91. aktiviteter/social stimulans kan förbätt-

ras utifrån behoven som blind 

92. Bredare utbud av aktiviteter. mer per-
sonal, i dagsläget har de inte tid att 
följa med på promenader. 

93. dåligt med aktiviteter 
94. Känns som det är mitt hem. 

Mer aktiviteter. 
95. Genomförandeplanen behövs att upp-

dateras. Saknar erbjudande om prome-
nader. Mer intellektuella aktiviteter! 

96. individuella aktiviteter måste förbätt-
ras, att bli lyssnad på 

97. mer personal, mer aktiviteter 
98. Fler och mer möjlighet till promenader 

samt personligt utformade aktiviteter 
efterfrågas. 

99. bra med aktiviteter och att personalen 
alltid trevliga 

100. Bra med aktiviteter, personalen snälla, 
ringer om det är något! 

101. bra med mycket olika aktiviteter och 
"gymmet" 

102. För lite aktiviteter. Tidigare fanns 
vårdhund - den saknas. 

103. Vill ha fler aktiviteter. 
104. önskar fler aktiviteter samt promenader 

Inflytande 
 

105. brister i genomförandeplan som anhö-
riga har påpekat till verksamhetschefen 

106. klagomål på tvätt 
107. bra att personalen hjälper/följer med 

vid sjukhusbesök. 
haft synpunkter på röklukt från medbo-
ende 

108. inte fått någon återkoppling från tidi-
gare klagomål från MAS. 

109. Synpunkter gällande personalbeman-
ningen. 

110. Brukare har uppgett att personalen tar 
hårt i henne vid förflyttningar. God 
man har observerat blåmärken på bru-
karens överarmar vid ett flertal till-
fällen. Brukare klagar även på lång 
väntan vid larm när det gäller toalettbe-
sök. 
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111. utevistelse, träning, vill välja maträtt, 
påverka menyn, personal stressade, lite 
personal 

112. klagomål på utemiljön, buskarna som 
skymmer sikten från fönstret. 

113. Inget som går att påverka. 
114. Anhöriga kommer lämna in klagomål 

om att omvårdnad och omsorg endast 
fungerar helt tillfredsställande när en 
specifik person arbetar. 

Nöjdhet, kvalitet 
 

115. Stark integritet och vill bara säga att 
allt är bra och att hon trivs i sin bostad. 
Mycket nöjd med allt. Vill inte med-
verka i frågorna och anser att ingen 
kontakt skall tas med anhöriga. Hennes 
svar räcker. 

116. Omvårdnadskvalité varierar liksom 
förmåga att kommunicera med den bo-
ende, saknas "helgmat" för special kost, 
mer individuella anpassade aktiviteter. 

117. Anhöriga har vid några tillfällen fram-
fört brister vid hjälp som givits till den 
enskilde vid dennes personliga om-

vårdnad. Omvårdnaden anses fungera 
bättre nu. 

118. Kontinuiteten i personlig omvårdnad 
brister. 

119. Mycket nöjd med boendet och persona-
len! 

120. nöjd med personalen, aktiviteter och 
boendet. saknar kontaktman. genomfö-
randeplan okänd 

121. Inte nöjd med viss nattpersonal 
122. Kvalitén på mat behöver förbättras, är 

smaklös 
123. nöjd med Uppsala Vård och Bildning, 

hoppas på att de får fortsätta att driva. 
124. bra omvårdnad, rent och fint 
125. Anhöriga kommer lämna in klagomål 

om att omvårdnad och omsorg endast 
fungerar helt tillfredsställande när en 
specifik person arbetar. 

126. Mycket brister i kunskap hos persona-
len. Empati saknas från ledingen. Bris-
ter i det praktiska. Dåligt organiserat. 
Brister i respekt. Slarv. För låg beman-
ning. Nattpersonal lämnar avdelningen 
trots att de inte får. De lämnar tvätt och 
hämtar tidningar. 
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Bilaga 4: Tematisering och kodord av öppna svar 
Nedan presenteras de kodord som plockats ut ur kvalitativa data (ur fråga 19 i enkäten) som 
kännetecknar de olika betydelserna i kvalitetsindikatorerna. 
 

Kvalitetsindikator 

Trygghet Inflytande Tillgänglighet Oberoende Respekt Bemötande 

 

Bekvämt 

Orolig 

Otrygghet 

Otäckt 

Trivs 

Trivsam 

Trivsel 

Trygghet 

Trygg 

 

Klagar 

Klagomål 

Påverka 

Påpekat 

Synpunkter 

Synpunkt 

 

 

Tid 

Tiden 

Tillgänglig 

Tillgänglighet 

Påkalla 

Sent 

 

 

Aktivitet 

Aktiviteter 

Aktiviteter/ 

Social 

 

 

Inga begrepp 

(och frågor) 

funna som 

relaterar till 

indikatorn 

respekt 

öppna  

 

 

Bemötande 

Bemötta 

Hårdhänta 

Otrevligt 

Prata 

Samtal 

Snälla 

Tillmötesgående 

Tillmötesgår 

Trevliga 

Trevlig 

Trevligt 

Underbara 

Vänlig 

Vänliga 

Vänligt 
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Bilaga 5: Den lokala värdegrunden TITORB 
I denna bilaga bifogas sidan fem i dokumentet Program för vård och omsorg om äldre i 
Uppsala kommun (2007) där TITORB presenteras.  
 

 


