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Abstract  

Sweden has with the introduction of different new public management inspired reforms, from the 

80s and ahead, increasingly implemented marketization on tax-funded welfare services. One of 

the areas of social services that seemed ideal to marketize was eldercare. Today, almost 40 years 

later, we can see the results of marketization; re-organization, new laws, new requirements and 

new knowledge. But has the quality of care improved and do the elderly benefit from 

marketization? The aim of this study is to investigate what scientific research has found out 

about the impact of marketization on the quality of care in eldercare. The study is a scoping 

study and maps out a part of the field of research to make this research comprehensible. 12 

articles published 2000-2019 have been chosen after an extensive search process and constitute 

the data of the study. The content of the articles have been analyzed by thematic analysis. The 

results indicate that due to the changes associated with marketization, a number of areas related 

to the quality of care in eldercare have changed for the worse during the last 20 years and only a 

few have improved.  
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1. Inledning  

I socialt arbete är äldreomsorg något som kostar mycket pengar, framförallt i Sverige jämfört 

med de andra nordiska länderna (Szebehely, 2005, s. 43-44). Folkmängden och folkhälsan har 

länge ökat i Norden och allt fler blir äldre medan de yngre generationerna inte ökar i antal i 

motsvarande takt, vilket innebär stora ekonomiska påfrestningar. I Sverige förväntas problem när 

den stora gruppen 40-talister blir äldre (Socialstyrelsen, 2019, s.14).  

Marknadiseringen av äldreomsorgen beskrivs av Anttonen och Meagher (2013, s. 14) som en del 

av en större samhällelig förändring med sin grund i liberaliseringen, internationaliseringen och 

globaliseringen av de rika demokratierna under de tre senaste decennierna. Vidare skriver 

författarna att signifikanta förändringar i produktionen av välfärdstjänster överlag är en del av 

denna samhälleliga omvandling, och att dessa förändringar har möjliggjorts med hjälp av bl.a. 

New Public Management (NPM). NPM kan definieras som en internationell reformtrend med det 

implicita budskapet att offentliga institutioner i högsta grad ska styras och organiseras som 

företag på den privata marknaden, och som ett paraplybegrepp för en rad olika 

organiseringsprinciper som avser att bidra till kostnadseffektivitet i den offentliga sektorn och 

bättre anpassning till brukares önskemål och behov (Vabø, 2003, s. 64-65). I den svenska 

kontexten var de finansiella problemen på 1980-talet en bidragande orsak till att lösningar för att 

kostnadseffektivisera den offentliga verksamheten började efterfrågas (Szebehely, 2011). Även 

legitimitetsproblemet för den offentliga sektorn som uppstod i slutet av 1980-talet, där de 

offentliga verksamhetsmonopolen framställdes som ineffektiva, lågproduktiva och begränsande 

för människors valfrihet, bäddade för konkurrensutsättningen av de olika välfärdssektorerna. Till 

dessa bidragande orsaker kan även de ideologiska drivkrafterna tilläggas, där en borgerlig 

regering och borgerliga majoritetsförhållanden i flertalet kommuner spelade en stor roll 

(Socialstyrelsen, 2000, s. 9). Sedan 1980-talet har marknadiseringen av den offentliga sektorns 

välfärdstjänster ökat och omsorgen av äldre är ett område där detta fått stort genomslag (Swärd, 

2016, s. 86). Men vad har detta fått för effekter? Hur har det påverkat kvaliteten på omsorgen?  

Våra egna erfarenheter är att media rapporterar ofta och blandat om äldreomsorgen och inte 

sällan nämns marknadiseringen som något problematiskt. I tidningen Svenska Dagbladet skriver 

dåvarande ordförande i fackförbundet Kommunal, Annelie Nordström, i en debattartikel: 

“Anställda i privat vinstdriven äldreomsorg är mindre nöjda och känner inte större delaktighet 

och inflytande över sitt arbete.” (Nordström, 2014). Som ordförande för Kommunal ligger 

Nordströms främsta intresse hos de anställda och fackliga frågor, vilket gör att hon kanske inte 

tittar på ekonomiska fördelar på en organisatorisk nivå. Som kontrast hänvisar Svenskt 

Näringsliv till en rapport från Expertgruppen för Offentlig Ekonomi (ESO) som hävdar att: “En 

utförd hemtjänsttimme i den dyraste kommunen kostar dubbelt så mycket som i den billigaste 

kommunen, och ersättningen till privata aktörer ligger mer än 100 kronor lägre än kommunens 

egna kostnader.” (Mellwing, 2014). Här beskrivs istället hur privata utförare kan vara mer 

kostnadseffektiva, och även leda till billigare och bättre omsorg.  

Detta är två exempel på sådant som rapporterats i media, när personer som representerar 

organisationer med särintressen valt axplock ur forskningen. Vi är intresserade av att ta reda på 

vad som faktiskt framkommer i forskningen om hur marknadiseringen påverkat äldreomsorgen 
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och sammanfatta en del av det överskådligt genom att genomföra en typ av litteraturöversikt, en 

‘scoping study’.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vad forskningen säger om utvecklingen av 

omsorgskvaliteten inom äldreomsorgen i samband med marknadiseringen av den kommunala 

äldreomsorgsverksamheten i Sverige. Vi avser att göra en mindre kartläggning av 

forskningsfältet där vi sammanställer, granskar och analyserar dessa resultat och på så sätt gör 

den tillgängliga kunskapen överskådlig.  

1.2 Frågeställning  

I denna studie utgår vi enbart från en frågeställning. I relation till syftet ställer vi oss frågan:  

- Hur har marknadiseringen av äldreomsorgen i Sverige påverkat omsorgskvaliteten för 

brukarna?  

1.3 Scoping study  

Den här studien är en “scoping study”. En scoping study är enligt Arksey och O’Malley (2005) 

en typ av litteraturöversikt som inte fått mycket uppmärksamhet i forskningsmetodlitteraturen. 

Författarna påpekar att det finns olika definitioner som skiljer sig åt från varandra, men att det på 

en generell nivå kan sägas att en scoping study avser att snabbt kartlägga nyckelbegrepp, 

huvudsakliga källor och olika typer av tillgänglig evidens inom ett forskningsfält. Arksey och 

O’Malley (2005) tillhandahåller själva ett metodologiskt ramverk att följa vid genomförandet av 

en scoping study, någonting de gör för att de uppmärksammat en kunskapslucka gällande hur en 

scoping study rent konkret ska genomföras.   

I denna studie har vi antagit Arksey och O’Malleys definition av en scoping study och vi har i 

princip valt att följa deras metodologiska ramverk, hur vår studie avviker från deras modell 

beskrivs i uppsatsens metodkapitel. Alltså är denna studie en sammanställning av tidigare 

forskning om marknadiseringen av äldreomsorgen och dess påverkan på omsorgskvaliteten. 

Vidare har vi inte funnit en bra översättning för begreppet på svenska (närmaste översättningen 

är litteraturöversikt/kunskapsöversikt), vilket är anledningen till att vi fortsättningsvis använder 

begreppet “scoping study”. Nedan presenteras en figur som visuellt sammanfattar hur vi arbetat 

med uppsatsen utifrån Arksey och O’Malleys metodologiska ramverk.  

Figur 1: Sammanfattning av studiens arbetsgång utifrån Arksey och O’Malleys (2005) olika steg 

för en scoping study.  
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1.4 Disposition  

Till följd av att studien är en scoping study har vi avvikit från den vanliga mallen för en C-

uppsats. Uppsatsen har inget kapitel som behandlar tidigare forskning på området då 

genomgången av den tidigare forskningen är uppsatsens huvudsakliga syfte, och därutöver finns 

det inte heller ett kapitel för teoretiska utgångspunkter eftersom uppsatsen inte har som syfte att 

pröva eller generera olika teorier utan avser att ge en enkel överblick över tidigare forskning. 

Uppsatsen är istället organiserad på följande sätt: först presenterar vi en problembakgrund som 

omfattar en historisk bakgrund till marknadiseringen och en diskussion av begreppet 

omsorgskvalitet. Problembakgrunden efterföljs av metodkapitlet där studiens metod och de 

överväganden som gjorts i relation till metoden presenteras. I kapitlet efter redovisas analys och 

resultat och uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där vi återkopplar till syftet och 

forskningsfrågan utifrån våra resultat.  

2. Historisk bakgrund och begreppsdefinition  

I följande kapitel kontextualiserar vi marknadiseringen av äldreomsorgen i Sverige genom att 

beskriva några av de viktigaste momenten i dess historiska bakgrund. Vi beskriver kort Sverige 
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som välfärdsstat samt lagar och reformer i Sverige som drivits fram av marknadiseringen av 

äldreomsorgen. Vidare följer en diskussion rörande begreppet omsorgskvalitet.  

2.1 Sverige som välfärdsstat  

Den svenska välfärdsmodell vi ser idag byggdes upp under efterkrigstiden och präglades av 

universalism. Alla medborgare skulle ha universella sociala rättigheter och trygghet, staten stod 

för finansiering och drift av välfärd. Tjänster som äldreomsorg skulle därmed bedrivas av 

kommun och landsting. Fattigvården som många äldre tidigare omfattades av avskaffades och 

äldreomsorgen byggdes ut (Nygård, 2013, s. 101). Under 1980-talet började den årliga BNP-

tillväxten sjunka. Både på 1990-talet och 2008-2009 drabbades Sverige av finanskris. Detta 

innebar att ekonomiska resurser till välfärdspolitik minskade med tiden (Nygård, 2013, s. 233). 

På grund av det ekonomiska läget skärptes riktlinjer, krav ökade på anhörigas ansvar och trösklar 

höjdes för att få ta del av äldreomsorgen. Åtstramningar har sedan dess skett inom 

äldreomsorgen och resurserna har minskat i relation till den ökande äldre befolkningen 

(Szebehely, 2013, s. 26).   

I den socialtjänstlag vi har idag framkommer att “Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på 

att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden 

ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” (SoL, §4 kap 5). 

Det framkommer även att den äldre själva ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 

och annan service ska ges (SoL, §5 kap 5).   

Sammanfattningsvis utvecklades äldreomsorgen i Sverige under 1900-talet i fyra olika etapper: 

övergången från fattigvård till socialtjänst och sjukvård, vilket normaliserade ålderdomen och 

lyfte ansvaret från den äldres egna möjlighet att försörja sig eller anhörigomsorg; 

ansvarsfördelningen mellan omsorg (kommun) och sjukvård (landsting); samhällets ansvar och 

åtagande i relation till den äldre individen och hens anhöriga; och till sist marknadiseringen av 

äldreomsorgen (Jönsson & Harnett, 2015, s. 184).  

2.2 Marknadisering  

När vi talar om marknadisering inom äldreomsorg i Sverige talar vi framförallt om hur 

omsorgens utförande delvis förflyttas till en marknad samt hur marknadsprinciper implementeras 

i omsorgsorganisationen (Maegher & Szebehely, 2013). Äldreomsorgen är idag att likna vid en 

kvasimarknad. Med detta menas att det tidigare statliga monopolet på att utföra äldreomsorg 

ersatts av konkurrerande leverantörer. Vidare skiljer sig en kvasimarknad från en normal 

marknad på tre olika sätt. För det första är inte alla leverantörerna vinstmaximerade trots 

konkurrens (till exempel kommunen); för det andra är det den offentliga budgeten bestämmer 

efterfrågan istället för kunderna (de äldre) samt för det tredje görs valet av leverantör inte enbart 

av kunden/den äldre utan även av den som upphandlat tjänsten för kunderna, det vill säga 

kommunen (Hartman, 2011, s. 19). Utvecklingen av kvasimarknader inom äldreomsorgen har 

genomdrivits genom nya lagar och reformer som har gjort det möjligt för lokala myndigheter att 
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outsourca omsorgsinsatser till privata utförare. Den privata marknadens metoder och 

organisatoriska idéer kan även implementeras i den offentliga omsorgssektorns verksamheter och 

brukar då benämnas som företagisering (Maegher & Szebehely, 2013, s. 17).  

Marknadisering brukar ofta beskrivas i relation till termen New Public Management (NPM) som 

introducerades på 1980-talet och som idag har blivit en del av den nordiska välfärden. New 

public management beskrivs av Hasselbladh och Holmqvist i deras bok ”Företagsekonomin och 

samhället” (2013, s. 133) som ”ett reformprogram som fokuserar på ekonomisk effektivitet i den 

offentliga sektorn”, och omvandlar medborgare, brukare och patienter till kunder på olika 

marknader. NPM har även beskrivits som ett holistiskt ramverk och ansetts vara ett universellt 

tillämpbart reformprogram som kan sänka kostnaderna inom offentlig sektor och öka dess 

effektivitet (Lægreid, 2015).  

2.3 Lagar och reformer  

Fyra reformer som har haft stort inflytande och påverkan på den svenska äldreomsorgen och som 

vi behöver förstå när vi diskuterar och beskriver marknadiseringen av äldreomsorgen i Sverige är 

följande: Den nya kommunallagen (SFS 1991:900), lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 

1992:1528), lagen om valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962) och skattereformen (SFS 

2007:436) om avdrag på hushållstjänster (RUT). Vi kommer i följande avsnitt beskriva dessa 

fyra reformer och deras inverkan på den svenska äldreomsorgen.  

2.3.1 Den nya kommunallagen   

Den nya kommunallagen (1991:900) trädde i kraft 1992 och medförde att kommunerna fick mer 

frihet att bestämma själva inom sin egen organisation och gavs större utrymme att kunna 

delegera uppgifter till privata utförare. De gavs även rättighet och skyldighet att inspektera och 

kontrollera de privata utförare som de köpte tjänster av. Ytterligare propositioner tillkom inom 

kort och klargjorde vidare friheter, skyldigheter och metoder för kommunerna och deras 

upphandlingar av äldreomsorgen (Jönsson & Harnett, 2015). Den nya kommunallagen gjorde det 

möjligt för kommunerna att separera handläggning och myndighetsutövande från utförandet av 

omsorg. Alla kommuner gjorde inte detta, men 10 år efter den nya kommunallagens införande 

hade 80% av kommunerna infört modellen (Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely & Trydegård, 

2013, s. 26-27).  

2.3.2 Lagen om offentlig upphandling (LOU)   

Lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes 1992 och har sedan dess ändrats ett flertal 

gånger. Senaste ändringen gjordes 2016. Inom äldreomsorgen reglerar LOU de villkor som gäller 

när en kommun vill göra en upphandling av den kommunalt finansierade äldreomsorgen, till 

exempel upphandling av ett geografiskt hemtjänstdistrikt eller ett äldreboende. LOU går till så att 

företag men också kommunens egna enheter får lägga ett bud på hur mycket det skulle kosta om 

de skulle driva den verksamhet som ska upphandlas. Vem som vinner anbudet och får skriva 

kontrakt med kommunen för att driva verksamheten baseras på en kombination av lägsta pris 

samt kvalitet på tjänsten, som ska ha klargjorts innan. Ibland är priset bestämt innan och 
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budgivarna tävlar endast om vem som kan erbjuda bäst kvalitet för det satta priset. I praktiken 

vinner ofta pris över kvalitet (Erlandsson m.fl., 2013, s. 29). Större företag har också ofta större 

möjlighet att kunna konkurrera om anbud än mindre företag. Kontraktet som erhålls får gälla i 

maximum fyra år. Ett problem som kan uppstå är skydd för de anställda, och för att inte påverka 

anställningstryggheten gäller att en ny uppdragsgivare måste erbjuda befintlig personal som 

berörs av upphandlingen fortsatt arbete om de vill (Konkurrensverket, 2011, s. 41).   

2.3.3 Lagen om skattereduktion för hushållsarbete (RUT)   

Lagen om skattereduktion för hushållsarbete (SFS 2007:346) kallas i vardagligt tal för RUT-

reformen och är en lag som gör det möjligt för privatpersoner att köpa hushållstjänster till ett 

rabatterat pris. Det avdrag som är möjligt att göra har ändrats flera gånger sedan lagen infördes, i 

dagsläget kan en person göra avdrag för maximalt upp till 50.000 svenska kronor per år för 

kostnaden för inköpta hushållstjänster, förutsatt att utföraren har en licens för detta (Skatteverket, 

2020). Exempelvis kan RUT utnyttjas på ett sådant sätt att en äldre person kan anlita ett företag 

för att köpa städhjälp istället för att få hjälp med städning av den kommunalt finansierade 

hemtjänsten. Ett problem med RUT är att den framförallt gynnar de äldre som har en starkare 

socioekonomisk status som har råd att köpa hushållsnära tjänster och är utbildade nog att förstå 

och nyttja det system som finns för dem (Maegher & Szebehely, 2013, s. 32-33). Ett annat 

problem är att enbart privata utförare får utföra tilläggstjänster med skatterabatt för 

hushållstjänster, vilket kan innebära en risk att de mer resursstarka äldre väljer privata utförare 

för att kunna “toppa upp” sina insatser. På sikt kan detta leda till att den kommunala omsorgen 

domineras av resurssvagare grupper och att kvaliteten i omsorgen potentiellt försämras då de 

resursstarka konsumenterna inte bevakar kvaliteten (Szebehely, 2011, s. 246).  

2.3.4 Lagen om valfrihetssystem (LOV)   

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller då klienten själv får välja 

omsorgsgivare från en lista av utförare. LOV infördes för att gynna omsorgens kvalitet, då 

grundtanken med LOV är att klienterna dras till de utförare som tillhandahåller bäst kvalitet och 

väljer bort utförare som är mindre bra (Prop. 2008/09:29). Andra orsaker bakom reformen var 

dels att förenkla för myndigheterna att konkurrensutsätta omsorgsverksamheter, eftersom LOV 

till skillnad från LOU inte innebär en komplicerad upphandlingsprocess (Erlandsson m.fl., 2013, 

s. 30). En tredje orsak bakom LOV var att göra organiseringen av valfrihetssystem mer lika 

oavsett var de utförs (Erlandsson m.fl., 2013, s. 30-31). En fjärde orsak var att gynna små 

företag, som ofta blir utkonkurrerade av större företag när LOU tillämpas (Erlandsson m.fl., 

2013, s. 31). LOV är frivillig för kommunerna att tillämpa. De flesta kommuner som tillämpar 

LOV inom äldreomsorgen gör det inom hemtjänsten och endast ett fåtal kommuner tillämpar 

LOV för äldreboenden (SKL, 2019).  

LOV skiljer sig från LOU, bland annat då LOV gör det möjligt för fler utförare att bli  

”godkända” och få tillhandahålla sina tjänster eftersom kommunerna inte upphandlar tjänster via 

anbud utan låter olika utförare som uppfyller de krav de ställt i det så kallade 

förfrågningsunderlaget konkurrera om kunder. Fram till och med 2018 kunde i princip alla 

utförare som uppfyllde villkoren i förfrågningsunderlaget bedriva sina tjänster i kommunen, 
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numera behöver de också godkännas av inspektionen för vård och omsorg, IVO (IVO, 2019). 

Kommunen är fortfarande skyldig att följa upp och kontrollera verksamheterna. De äldre har 

även möjlighet att utnyttja RUT-avdraget och köpa ytterligare tjänster av de privata företag som 

utför omsorg i kommuner som tillämpar LOV (Jönsson & Harnett, 2015, s. 196). Kommunen är 

skyldig att informera klienterna om vilka val de har och det anges i lagen att ”Informationen ska 

vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.” (9 kap 1§, SFS 2008:962).  

2.4 Omsorgskvalitet  

Flera av de reformer vi beskrivit ovan, som införts som ett led i marknadiseringen av 

äldreomsorgen, har även haft som syfte att öka kvaliteten för brukarna (Se t.ex. Prop  

2008/09:29). Enligt socialtjänstlagen (§3 kap 3) är det kommunen som är ytterst ansvarig för att 

äldreomsorg utförs med god kvalitet. Socialtjänstlagen säger däremot ingenting om vad kvalitet i 

äldreomsorg består av, endast att tjänsterna som utförs ska vara av god kvalitet (SoL, §3 kap 3).  

Med uppsatsen undersöker vi om marknadiseringen bidragit till att förändra omsorgskvaliteten 

inom äldreomsorgen i Sverige. För att förstå om så skett är det nödvändigt att närmare granska 

vad som menas med begreppet omsorgskvalitet. Det finns många olika definitioner av kvalitet 

och olika sätt att undersöka begreppet. Socialstyrelsen skriver följande om kvalitet: “En vid 

definition av begreppet kvalitet är att det ska spegla alla sammantagna egenskaper hos en 

produkt eller tjänst som ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda 

behov” (2017, s. 9-10). Socialstyrelsen nämner även i “Handbok för utveckling av indikatorer för 

god vård och omsorg” Donabedian och använder sig av områden och indikatorer från hans 

modell för att förklara olika aspekter av omsorgskvalitet. Donabedian (1966) kategoriserar 

kvalitetskriterier inom tre olika områden; process, resultat och struktur (för en närmare 

beskrivning av dessa områden, se nedan). Förutom dessa områden lägger Socialstyrelsen (2017, 

s. 13) även till “produktivitet” och “effektivitet” samt “patient- eller brukarrapporterade 

indikatorer”. Eftersom Donabedians modell ofta används inom omsorgsforskning om kvalitet 

och nämns i Socialstyrelsens handbok för indikatorer för god omsorg har vi i följande text valt 

att närmare beskriva hur Donabedian definierar begreppet kvalitet och vad som innefattas i de 

olika kvalitetsområdena.  

2.4.1 Donabedians modell    

Donabedian gav först ut sin artikel om omsorgskvalitet år 1966 och beskriver hur begreppet och 

dess olika indikatorer kan definieras. Donabedian utgår i artikeln preliminärt från medicinsk 

omsorg och han kategoriserar kvalitetskriterier inom tre olika områden; process, resultat och 

struktur. Resultat beskriver i praktiken effekterna av vården och omsorgen och ska alltid vara 

kopplat till någon form av mål eller önskat utfall när det appliceras på den svenska 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2017, s. 14). Process är ett mått som undersöker hur vård och 

omsorg har gått till, och måttet kan behöva specificeras. Finns det exempelvis formella riktlinjer 

för hur arbetet ska bedrivas? Struktur beskriver platsen eller scenen som vården eller omsorgen 

utspelar sig på. Struktur mäter således organisationen, om arbetet som utförs inom 

organisationen följs upp, de anställdas kompetens, vilken utrustning som används och hur 
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anläggningen är utformad, till exempel i form av antalet anställda per vårdplats. Tanken är att 

struktur är enklare att mäta än processen. Struktur förutsätter även ett antagande om att 

exempelvis sofistikerad utrustning och högre utbildad personal automatiskt bidrar till bättre 

omsorg och vård (Donabedian, 2005).  

Donabedian (2005) beskriver att validitet i studier om omsorgskvalitet kan uppnås genom att det 

som satts som mål för individens tillfrisknande, återhämtning eller dylikt uppfylls. Men det är 

utmanande att försöka mäta kvalitet inom äldreomsorg av en rad anledningar. Formuleringar och 

krav är vaga i de olika lagar och förordningar som reglerar målsättningen med och 

genomförandet av äldreomsorgen. Exempelvis i socialtjänstlagen där “god kvalitet” endast 

omnämns (SoL §3 kap 3), i Socialstyrelsens krav på ledningssystem för kvalitet som endast säger 

att “personalen har den kompetens som krävs” (SOSFS 2005:12 §3) samt att “patienters 

värdighet och integritet respekteras” (SOSFS 2005:12 §1). Formuleringar som redan från början 

är vaga riskerar därmed även att bli ännu mer vaga i kontrakt och avtal med utförare.  

Flera av de artiklar vi har undersökt diskuterar kvalitet med hjälp av Donabedians tre områden 

(resultat, process och struktur). Donabedians modell har emellertid även vissa svagheter. I en 

artikel av Berwick och Fox (2016) diskuterar författarna Donabedians inflytande men även 

bristerna i hans modell. Författarna identifierar brister som att Donabedians modell delvis missar 

nuvarande fokus på individanpassad vård och omsorg. Vidare påpekar Berwick & Fox  

(2016) att det inte går att uppnå den bästa kvaliteten på vård och omsorg utan en 

systemförändring.  

2.4.2 Brukarundersökningar   

Förutom Donabedians modell talar Socialstyrelsen även om patient- eller brukarrapporterade 

indikatorer (Socialstyrelsen, 2017, s. 17). Med detta menas ytterligare kvalitetsindikatorer 

baserat på de äldres rapportering om den egna erfarenheten. Denna typ av information samlas 

ofta in genom brukarundersökningar. Ett exempel är Socialstyrelsens rapport “Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” (2019) som grundar sig på en enkät till 219 991 personer med 

äldreomsorg (varav 124 997 svarat, endast 57%) om personalens bemötande, problem med 

ensamhet och tillgång till aktiviteter. Kritik mot brukarundersökningar och dess validitet är dock 

att det kan finnas ett tolkningsutrymme i frågorna, att äldre som mottagare av omsorg kan ha 

nedsatt hälsotillstånd och inte vara i form att svara på en enkät samt att anhöriga eller personal 

kan svara åt den äldre (Cronemyr & Poksinska, 2015, s. 73).  

2.4.3 Kvalitet i lagstiftningen  

Begreppet god kvalitet är centralt i den svenska omsorgsmodellen, detta framgår i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vad som är god kvalitet 

och hur det ska mätas definieras däremot inte i nationell lagstiftning och riktlinjer utan 

överlämnas till lokala myndigheter att avgöra (Maegher & Szebehely, 2013, s. 268). Kvalitet 

eller omsorgskvalitet definieras inte i exempelvis de lagar vi beskrivit ovan, men 

kvalitetskontroller finns inskrivna i dem (Winblad, Mankell & Olsson, 2015, s. 534). Det gör det 

åtminstone teoretiskt möjligt för politiker att kunna kontrollera kvalitet exempelvis genom 
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utformandet av kontrakt med utförarna, genom uppföljningen av kontrakt, samt genom 

undersökningar av brukarnas upplevelser av hur tjänsterna utförs (Winblad m.fl., 2015).   

2.5 Sammanfattning   

Som framhävs i detta kapitel är omsorgskvalitet i många fall situationsbunden och styrs av 

värderingar, mål eller förväntningar hos den som bedömer kvaliteten. Det kan handla om vilken 

typ av kvalitet som mäts, vilken modell som tillämpas eller vem som tillfrågas, exempelvis 

personal, äldre eller organisationen i sin helhet. God kvalitet omnämns i lag och ställs som krav 

till kommunerna att kunna kontrollera. De lagar, propositioner och handböcker med flera som 

tillkommit som en följd av marknadiseringen ska ge direktiv om hur kvaliteten ska kontrolleras, 

men dessa är inte sällan otydliga eller vaga. Marknadiseringen som har skett till följd av 

ekonomiska åtstramningar och NPM med sitt fokus på ekonomisk effektivitet och sänkta 

kostnader i den offentliga sektorn har påverkat äldreomsorgen, och krav på kostnadsbesparingar 

och ökad effektivitet kan tänkas påverka omsorgskvaliteten. Huruvida omsorgskvaliteten 

påverkats till det bättre, till det sämre eller överhuvudtaget utforskar vi i vårt analys- och 

resultatkapitel i den här uppsatsen.  

3. Forskningsmetod  

3.1 Metodval - Scoping study  

För att sammanställa, inventera och analysera forskningsfältet gällande marknadiseringens 

inverkan på kvaliteten i äldreomsorgen i Sverige har vi valt att göra en typ av litteraturöversikt - 

en scoping study. Som vi nämnde inledningsvis finns flera definitioner av vad en scoping study 

är, men Arksey & O’Malley (2005, s. 21) menar att denna form av studie kan sägas utgöra en typ 

av översikt som syftar till att snabbt kartlägga nyckelbegrepp, huvudsakliga källor och olika 

typer av tillgänglig evidens inom ett forskningsområde.  

Arksey & O’Malley (2005, s. 23-29) identifierar även fem steg att följa vid genomförandet av en 

scoping study. Ett sjätte steg tillkommer som rekommenderas starkt men är valfritt att använda. 

Stegen är följande:  

Steg 1 - Att identifiera forskningsfrågan.  

Steg 2 - Att identifiera relevanta studier. Hur väl detta kan göras påverkas av tid och budget.  

Steg 3 - Att välja studier. Allt som dyker upp kommer inte att vara användbart.  

Steg 4 - Att kartlägga data. Sortera och tematisera.  

Steg 5 - Att sammanfatta, kollationera och rapportera resultat.  

Steg 6 (Frivillig) - Att konsultera. Ta kontakt med någon/några relevanta professionella eller 

brukarorganisationer inom området som kan föreslå övriga relevanta studier och bidra med 

värdefulla insikter.  
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I genomförandet av vår studie har vi följt de 5 första stegen som anges av Arksey och O’Malley 

(2005). Vi har valt att exkludera det sista steget (steg 6: Konsultation) eftersom vi har bedömt att 

vår studie är för liten i omfattning och för amatörmässig för att det steget ska vara av betydelse. 

Vidare framhåller Arksey och O’Malley (2005) också själva att det sista steget i deras 

metodologiska ramverk är valfritt att använda sig av, även om det rekommenderas starkt.   

Det fjärde och femte steget av ramverket innefattar analysfasen av studien. I dessa steg har vi 

använts oss av en tematisk analys vilket vi sedan har kompletterat med två flerfältstabeller (se 

3.4 Bearbetning av data för en detaljerad beskrivning av analysmetoderna och analysfasen). Att 

skapa en flerfältstabell som verktyg för att sortera in den information som extraherats är något 

som rekommenderas vid kunskapsöversikter (Bildtgård & Tielman, 2008, s. 22). Flerfältstabellen 

består av olika kolumner där varje kolumn representerar en “variabel” av relevans för studien. 

Vilka variabler som tas med i tabellen bör återigen styras av syftet av studien och de 

frågeställningar som ska besvaras (Bildtgård & Tielman, 2008). Vi har tolkat flerfältstabellen 

som ett enkelt och effektivt verktyg i en scoping study. Det sammanställer de viktigaste delarna 

av empirin på ett tydligt och överskådligt sätt vilket både kommer förenkla för läsaren att få en 

helhetsförståelse av materialet samtidigt som enskilda detaljer fortfarande finns med. Vi 

presenterar två tabeller: en utförlig sammanställning av samtliga studier som ingick i översikten i 

en bilaga samt en tabell som anger de variabler vi har analyserat i texten.  

3.2 Avgränsning och urval  

I denna uppsats presenteras diskussionerna om studiens avgränsning samt urval av data 

tillsammans. Detta till följd av att det har bedömts som det mest logiska och sammanhängande 

upplägget, då avgränsningar och urval i denna studie har upplevts vara tätt sammankopplade 

samt med hänsyn till den övergripande röda tråden i texten. I följande text presenteras först 

studiens avgränsning och sedan urval av data.  

3.2.1 Avgränsning  

Såsom det har presenterats tidigare i syfte och frågeställningar är det huvudsakliga fokuset för 

denna studie att undersöka vad tidigare forskning säger om hur omsorgskvaliteten för de äldre 

har påverkats i samband med marknadiseringen av den kommunala äldreomsorgsverksamheten i 

Sverige. Detta fokus har således en viss avgränsning inbyggt i sig, som att vi avgränsar oss till ett 

land (Sverige) och en konsekvens (kvalitet). Hur och varför en avgränsning bör göras beträffande 

studiens forskningsfrågor är något som behandlas av bl.a. Bryman (2011, s. 88-91). Till att börja 

med skriver Bryman (2011, s. 88) att all forskning begränsas av tid och resurser och att det är 

lönlöst att planera en studie som praktiskt inte kan genomföras till följd av bristande tillgångar. 

Då denna studie enbart är en kandidatuppsats blir denna aspekt ytterst påtaglig i vårt fall. Studien 

är tidsbegränsad till ungefär 2 månader och även de ekonomiska resurserna är begränsade; detta 

är en studentuppsats som inte kan beviljas större ekonomiska resurser för att kunna genomföras. 

Vidare bör det också påpekas att även vi som genomför studien är kompetensmässigt begränsade 

och därför kan vi inte ta oss an vilket projekt som helst. Denna studies avgränsning har därav 

gjorts med hänsyn till de tidsmässiga, ekonomiska och kompetensmässiga resurser som vi 

förfogar över.  
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Med hänsyn tagen till ovan angivna orsaker har avgränsningar gjorts gällande ett par olika 

aspekter. Först och främst har vi enbart valt att fokusera på marknadiseringens konsekvenser i 

relation till omsorgskvaliteten för brukarna. Ett större fokus, med exempelvis flera typer av 

konsekvenser för flera inblandade målgrupper, såsom omsorgsarbetare eller anhöriga, bedömdes 

som ett för stort projekt för att kunna genomföras samt att det skulle medföra risken av ett för 

spretigt fokus. Inför valet av våra avgränsningar utgick vi ifrån de stora debatter som präglar just 

detta forskningsområde - huruvida marknadiseringen har lett till sämre kvalitet för brukarna, 

sämre arbetsvillkor för omsorgsarbetarna och om valfrihetskonceptet verkligen fungerar för de 

äldre.  

Vidare har det även gjorts en geografisk, tidsmässig och kvalitetsmässig avgränsning. Vi har valt 

att enbart inrikta oss på forskning som rör Sverige och forskning i form av kollegialt granskade 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan januari 2000 och december 2019. Medan valet att 

enbart fokusera på Sverige och enbart vetenskapliga artiklar har motiverats av att vi inte förfogar 

över resurserna som krävs för att genomföra en större undersökning samt att det skulle medföra 

risken av ett för spretigt fokus, har den tidsmässiga avgränsningen gjorts med hänsyn till andra 

omständigheter. Tidsbegränsningen har gjorts med hänsyn till att marknadiseringsreformerna 

började genomföras under 1990-talet (Erlandsson m.fl., 2013, s. 26-33). Med hänsyn till att det 

måste passera en viss tid innan konsekvenser av en reform kan urskiljas, samt med hänsyn till att 

det måste hinnas produceras forskning om det, har vi valt att enbart inkludera artiklar mellan år 

2000 och 2019.  

Valet att enbart inkludera kollegialt granskade (peer reviewed) artiklar har motiverats med att vi 

vill säkerställa en viss kvalitet på vår empiri. Arksey och O’Malley, (2005, s. 30) skriver om 

bristen på kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna i scoping studies. Detta innebär att 

den tidigare forskning som utformar empirin i en scoping study inte måste leva upp till en viss 

nivå av kvalitet för att kunna tas med i studien. I Levac, Colquhoun och O’Brien (2010, s. 8) 

framkommer det olika typer av kritik gentemot bristen av kvalitetsbedömningar inom scoping 

studies, exempelvis att det försvårar tolkningen av översiktens resultat samt att det begränsar 

utsträckningen resultaten används i policy och praktik. Samtidigt framhåller författarna 

svårigheten i att utföra metodologisk kvalitetsgranskning på all den litteratur som skulle kunna 

inkluderas i en scoping study, vilket kan vara en oändlig mängd publicerad och opublicerad 

litteratur.  

Då vår studie är tids- och resursbegränsad har vi inte sammanställt en större mängd tidigare 

forskning på området, utan inriktat oss på ett mindre antal artiklar. Denna begränsning har 

förenklat en kvalitetsgranskning av vårt material samtidigt som vi fortfarande haft en stor mängd 

“potentiella” artiklar för vår studie, vilket gjort en kvalitetsbedömning av de alla för krävande. Vi 

har därför hanterat denna svårighet genom att enbart inkludera kollegialt granskade (peer 

reviewed) artiklar i vår studie. Detta har minskat risken för att vi omedvetet sammanställt studier 

av låg kvalitet (på grund av metodologiska brister) vilket därmed hade kunnat försvagat värdet 

av vår egna studie.  
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3.2.2 Urval  

Urvalsprocessen i denna studie har formats av studiens avgränsning. Ytterligare verktyg som 

man brukar använda sig av vid urvalet i litteraturöversikter är så kallade inklusions- och 

exklusionskriterier. Dessa berörs bland annat av Bildtgård och Tielman (2008, s. 18) som skriver 

att det i litteraturöversikter behövs kriterier för att kunna avgöra vad som ska inkluderas och vad 

som ska exkluderas vid urvalet av litteratur till översikten. Även Arksey och O’Malley (2005) 

skriver att det i systematiska översikter behöver utvecklas inklusions- och exklusionskriterier 

baserade på forskningsfrågan för att säkerställa enhetlighet i beslutsfattandet under projektet, 

samt för att sortera ut material som inte berör den huvudsakliga forskningsfrågan.  

I denna studie utvecklades inte några separata inklusions- och exklusionskriterier, utan de 

avgränsningar som tidigare beskrivits fungerade även som inklusions- och exklusionskriterier vid 

urval av data. Alltså var de krav som ställdes för att en publikation skulle inkluderas i översikten:  

- Forskning i form av artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

- Kollegialt granskade (peer reviewed) artiklar.  

- Artiklar som behandlar marknadisering av och kvalitetsfrågor inom 

äldreomsorgen.  

- Artiklar som undersöker dessa frågor i en svensk kontext.  

- Artiklar som är publicerade mellan januari 2000 och december 2019.  

- Artiklar på svenska eller engelska.  

När det bekräftades att en artikel mötte alla dessa kriterier kvalificerade den sig för att bli 

inkluderad i vår studie. De artiklar som inte mötte någon eller några av kriterierna utsorterades 

systematiskt under datainsamlingens gång. Enbart vid ett tillfälle utsorterades en artikel trots att 

alla ovan angivna kriterier var uppfyllda, med anledning av att texten var en dålig översättning 

från artikelns ursprungliga språk. Då översättningen försvårade förståelsen av innehållet, 

speciellt vid de viktiga delarna som resultat och diskussion, gjordes bedömningen att artikeln inte 

skulle inkluderades i översikten.  

3.3 Datainsamling  

Denna studies datainsamling har framförallt bestått av litteratursökningar i elektroniska databaser 

via Stockholms Universitetsbibliotek, men även av vidare sökningar i referenslistorna av de 

relevanta artiklar som identifierades via de elektroniska databaserna. Vi har använt oss av Ebsco 

Discovery Service (EDS) som på en och samma gång söker i alla elektroniska databaser 

Stockholms Universitet är ansluten till.  

I syfte att ge en så tydlig och detaljerad beskrivning som möjligt av datainsamlingen har 

processen delats in i tre steg i den kommande texten - första steget som utgörs av 
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litteratursökningar på elektroniska databaser, andra steget som utgörs av vidare sökningar i 

referenslistor och tredje steget som utgörs av granskning av fulltexter. Beskrivningen nedan av 

hur dessa tre steg genomförts kompletteras även av figur 2 som visuellt återger datainsamlingen 

och dess olika steg.  

Figur 2: Modell som gestaltar datainsamlingen och dess olika steg. Modellen är omarbetad efter 

Morelli, Barello, Mayan och Graffigna (2019), s. 1366.  

  

  

3.3.1 Steg 1 - Litteratursökningar i elektroniska databaser   

Sökning 1  

I EDS gjordes det sökningar i flera omgångar. Den första söksträngen utvecklades enbart efter 

studiens ämne och de avgränsningar som gjorts i relation till ämnet. Sökorden som användes var:  

 

[(marketization OR marketisation OR privatization OR privatisation OR new public management  

OR npm OR neoliberal OR neoliberalism) AND (elder OR old OR aged OR elderly OR old age 

OR eldercare) AND (sweden OR Swedish OR Sverige) AND (quality OR equality OR quality of 

life OR improvement)].  
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Utöver sökorden filtrerades även resultaten med “academic journals”, “peer reviewed” och 

“2000-2019” för att enbart kollegialt granskade vetenskapliga artiklar publicerade mellan januari 

2000 och december 2019 skulle visas. Detta genererade 239 sökresultat, varav 7 stycken 

slutligen bedömdes som relevanta för studien.  

Sökning 2  

Vid efterföljande sökningar vidareutvecklades söksträngen kontinuerligt. Inför sökning 2 och 3 

omarbetades sökorden utefter de nyckelord som förekom hos de användbara artiklarna som 

identifierats i den första sökningen. Söksträngen som användes vid sökning 2 var:  

[(privatization OR privatisation OR marketization OR marketisation OR new public management 

OR npm OR contracting OR contracting out OR competition) AND (elder OR old OR aged OR 

elderly OR old age OR eldercare OR elderly care OR eldercare) AND (Sweden OR Swedish OR 

Sverige) AND (quality OR quality of care OR care quality OR quality of life OR residential care 

quality)].  

Utöver sökorden filtrerades även resultaten med “academic journals”, “peer reviewed” och 

“2000-2019” på samma sätt som i första sökningen. Sökningen gav 245 sökresultat, varav 3 

stycken slutligen bedömdes som relevanta.  

Sökning 3  

Söksträngen som användes vid sökning 3 var:  

[(quality of life OR well being OR well-being OR health-related quality of life) AND (elderly 

OR older OR elder OR elderly people OR old people OR senior OR senior citizen OR retiree OR 

retired) AND (sweden OR swedish OR swede) AND (care)].  

Utöver sökorden filtrerades även resultaten med “academic journals”, “peer reviewed” och  

“2000-2019”. I denna sökning valde vi också att orden “sweden OR swedish OR swede” och 

“care” skulle finnas med i titeln på våra sökresultat, således dök enbart publikationer med någon 

av de orden i titeln upp som resultat (resterande sökord kunde förekomma var som helst i hela 

texten). Denna sökning gav 200 resultat, varav 4 stycken slutligen bedömdes som relevanta.  

Sökning 4  

I den fjärde sökningen användes samma sökord och samma filter som i den tredje (ovan angivna) 

med skillnaden att en sökrad med enbart ordet “quality” lades till. Vi valde återigen att söka efter 

orden “sweden OR swedish OR swede” och denna gång även efter ordet “quality” i titeln, istället 

för att söka efter “care” och “sweden OR swedish OR swede” i titeln som i förra sökningen. 

Denna sökning gav 9 resultat, varav inga nya relevanta publikationer kunde identifieras.  

Sökning 5  
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I den femte sökningen lades det till en extra rad med sökord vilka hade temat “care”. Söksträngen 

som användes var:  

[(quality OR quality of life OR well being OR well-being OR health-related quality of life OR 

life satisfaction or health) AND (elderly OR older OR elder OR elderly people OR old people 

OR senior OR senior citizen OR retiree OR retired) AND (sweden OR swedish OR swede) (titel) 

AND (care OR caring OR carehome OR care home OR nursing home) AND (marketization OR 

marketisation OR privatization OR privatisation OR new public management OR npm OR 

neoliberal OR neoliberalism)].  

Utöver sökorden filtrerades även resultaten med “academic journals”, “peer reviewed” och 

“2000-2019”. Vi valde återigen också att orden “sweden OR swedish OR swede” skulle finnas 

med i titeln på våra sökresultat. Denna sökning genererade 64 resultat, varav inga nya relevanta 

artiklar kunde identifieras.  

Sökning 6  

I den sjätte sökningen testades istället olika sökord på svenska. Söksträngen som användes var:  

[(äldre OR gamla OR pensionärer OR pensionär OR gammal OR gamla personer OR gamla 

människor OR åldringar OR åldring) AND (neoliberalism OR nyliberalism OR marknadisering 

OR privatisering OR nyliberal OR nyliberala OR nyliberalt) AND (sweden OR swedish OR 

sverige) AND (kvalité OR kvalitet)].  

Utöver sökorden filtrerades även resultaten med “academic journals”, “peer reviewed” och 

“2000-2019”. Denna sökning gav enbart 1 resultat vilket inte bedömdes som relevant för vår 

studie. Samma söksträng användes då igen, med skillnaden att orden “kvalité OR kvalitet” 

plockades bort. Denna sökning gav 6 sökresultat, återigen bedömdes inga av resultaten som 

relevanta för studien. En sista sökning gjordes där även sökorden “sweden OR swedish OR 

sverige” plockades bort. Denna sökning genererade 11 sökresultat, fortfarande inga som var 

relevanta för oss.  

Resultat av sökprocessen i databaser  

Totalt identifierades 14 artiklar via de elektroniska databaserna som bedömdes som relevanta. 

Bedömningen om en artikel skulle kunna vara relevant eller inte gjordes främst utefter titlar och 

abstracts, men i de fall det inte framkom tydligt från titlar eller abstracts som en artikel skulle 

kunna vara relevant eller ej öppnades även fulltexten upp och sökningar gjordes i texten efter 

orden “quality”/“kvalité”/“kvalitet”/“sweden” och “Sverige”. Sedan bedömdes om artikeln skulle 

kunna vara relevant eller inte utifrån hur många gånger ordet/orden förekom i texten och i vilka 

sammanhang de använts i.  
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3.3.2 Steg 2 - Vidare sökningar i referenslistor  

I nästa steg valde vi att gå igenom referenslistorna på de artiklar som hittades via de elektroniska 

databaserna i syfte att kunna upptäcka ytterligare material som inte framkommit under våra 

litteratursökningar.  

Material som uppenbart inte berörde vårt ämne, titlar som inte innehöll orden  

“Sweden”/”swedish” eller på något annat sätt tydliggjorde att det geografiska fokuset för 

materialet skulle kunna vara Sverige (exempelvis genom att titeln är på svenska), material som 

inte var artiklar från vetenskapliga tidskrifter (exempelvis bokkapitel, böcker eller rapporter från 

universitet/myndighet) sorterades systematiskt ut under genomgångarna av referenslistorna. För 

de titlar som gav intrycket av att de skulle kunna vara relevanta använde vi oss återigen av 

abstracts och vid behov sökningar i fulltexten efter specifika ord för att avgöra om de skulle 

kunna vara användbara eller inte.  

Slutligen bedömdes ytterligare 7 artiklar som preliminärt relevanta efter genomgången av 14 

referenslistor. I ett ytterligare steg granskades även referenslistorna av dessa 7 artiklar i syfte att 

kunna identifiera ytterligare material. Inget nytt material framkom i detta steg.  

3.3.3 Steg 3 - Granskning av fulltexter  

I slutet av steg 1 och 2 hade det hittats totalt 21 artiklar som preliminärt bedömts som relevanta 

för studien. För att slutgiltigt avgöra vilka av dessa artiklar som skulle inkluderas i studien lästes 

varje artikel i sin helhet av oss båda. Detta resulterade i att ytterligare 9 artiklar föll bort då de 

inte bedömdes handla om omsorgskvalitet utan om upplevd livskvalitet, jämlik ålderdom eller 

kvalitet men utan koppling till marknadisering.  

Sammanfattningsvis fick vi 12 artiklar kvar varav alla bedömdes behandla omsorgskvalitet i 

Sverige och kopplade detta till marknadiseringen.  

3.4 Bearbetning av data  

Analysfasen i denna studie har bestått av genomförandet av en tematisk analys och skapandet av 

två flerfältstabeller.   

I analysens första steg har tematisk analys genomförts. Tematisk analys beskrivs av Braun och 

Clarke (2006) som en metod för att identifiera, analysera och rapportera de mönster (teman) som 

förekommer inom en viss data. Författarna skriver att metoden organiserar och samtidigt ger en 

rik och detaljerad beskrivning av datan, men att den också tolkar olika aspekter av  

forskningsfrågan. Vi har valt att använda oss av tematisk analys eftersom metoden inte är bunden 

till ett specifikt teoretiskt ramverk. Då en scoping study vanligtvis inte styrs av någon 

övergripande teoretisk ansats anser vi att den tematiska analysen lämpar sig väl som analysmetod 

i vår studie.  
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I Braun och Clarke (2006, s. 86-93) finns en “step-by-step guide” som förklarar de olika stegen 

av en tematisk analys, vilka är: 1. Att göra sig bekant med datan, 2. Att skapa preliminära koder, 

3. Att söka efter teman, 4. Att granska sina teman, 5. Att definiera och namnge teman och 6. Att 

producera rapporten. Vi har följt dessa steg i vår tematiska analys, men det bör påpekas att 

arbetet inte var en linjär process, utan vi gick tillbaka till/arbetade med flera av de olika stegen 

parallellt under analysens gång.  

I steg 1 gjorde vi oss bekanta med vår data genom att läsa igenom alla artiklar i deras helhet.  

Både uppsatsskrivarna läste igenom alla 12 artiklar. I steg 2 påbörjades kodningen av materialet.  

Vi kodade inte hela artiklarna utan inriktade oss specifikt på avsnitten “analys”, “resultat”, 

“diskussion”, samt “slutsatser” eftersom vi var intresserade av att kartlägga och sammanställa 

studiernas resultat. I resterande avsnitt (ex. inledning/bakgrund, teoretiska utgångspunkter, 

tidigare litteratur och metod) skiftade innehållet mellan olika artiklar och dessa delar bedömdes 

därför inte vara av relevans för kodningsarbetet. I steg 3 sammanställdes alla preliminära koder 

för att börja söka efter gemensamheter mellan dem, alltså för att identifiera övergripande teman 

som de olika koderna utgjorde olika aspekter av. Parallellt med detta reviderades koderna mot 

deras slutgiltiga form. Till exempel slogs vissa koder ihop och en föll bort för att den inte 

bedömdes som relevant vid en kontroll gentemot forskningsfrågan. I steg 4 kontrollerades varje 

tema mot sina tillhörande kodade avsnitt från artiklarna samt mot materialet i sin helhet, för att 

säkerställa högsta möjliga överensstämmelse mellan den genomförda analysen och studiernas 

faktiska resultat. I steg 5 definierades och namngavs temana slutgiltigt. Detta resulterade i 5 

teman: “Personalens arbetssituation och dess påverkan på omsorgskvaliteten”,  

“Kvalitetsskillnader beroende på hur kvalitet definieras och mäts”, “LOV och konkurrens ger ej 

de resultat som förväntats”, “Svårigheter i att definiera och formulera kvalité” och “Brister i 

kvalitetskontrollerande arbete”. Dessa teman presenteras i detalj i analysen i uppsatsens 

nästkommande kapitel och vi har sedan återkopplat dessa teman till syftet och forskningsfrågan i 

kapitel 5. Diskussion.  

I analysens andra steg har två olika flerfältstabeller skapats. Tabell 1 hör ihop med vår tematiska 

analys i meningen att den sammanfattar analysen. I tabellen beskriver vi våra resultat utifrån de 

fem olika variabler (alltså teman) som framkom under vår tematiska analys av de 12 artiklar som 

inkluderades i vår studie. Denna tabell presenteras i löpande text i nästkommande kapitel, där 

resultaten av analysen redovisas. Tabell 2 presenterar resultatet av hela vår datainsamling genom 

att tillhandahålla sammanfattningar av de 12 artiklar som inkluderades i vår studie. Denna tabell 

presenteras inte i den löpande texten utan finns som bilaga.   

Tabellerna som har skapats kan förstås som produkter av kartläggning av datan. Arksey och 

O´Malley (2005, s. 26) definierar kartläggning som: “a technique for synthesizing and 

interpreting qualitative data by sifting, charting and sorting material according to key issues and 

themes.” Kartläggning är således ett kvalitativt analysverktyg där datan syntetiseras och tolkas 

genom processerna att identifiera, “plocka ur” och sortera data i enlighet med ens huvudsakliga 

fokus. Kartläggningen redovisas även i Arksey & O´Malley’s (2005) studie i form av en “data 

charting form”, det vill säga en tabell.  
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3.5 Kritisk diskussion  

Metodologiska brister som kan påpekas i vårt fall är exempelvis bristen på kvalitetsbedömning 

av de inkluderade studierna (Jfr Arksey & O’Malley, 2005, s. 30). Som det beskrivits tidigare (se 

3.2 Avgränsning och urval) måste inte den forskning som utformar resultaten i en scoping study 

leva upp till en viss nivå av kvalitet för att kunna tas med i studien och därför har vi inte gjort en 

kvalitetsbedömning av de studier vi valt att inkludera i vår undersökning. För oss innebär detta 

en överhängande risk för att de studier vi sammanställer kan vara av lägre kvalitet. Utifrån 

resurserna vi förfogar över har vi hanterat den här bristen genom att enbart inkludera kollegialt 

granskade artiklar i vår studie, vilket säkerställer en viss kvalitet av artiklarna. Samtidigt innebär 

detta att vi har förlitat oss på en kvalitetsgranskning som har utförts av andra vilket också kan 

problematiseras, exempelvis genom att ifrågasätta hur bra genomförd den kvalitetsgranskningen 

är och om vi själva hade gjort en annan bedömning om vi gjorde granskningen.  

Ytterligare en metodologisk begränsning i vårt fall är att scoping studies inte är en 

forskningsmetod som har fått lika stort utrymme i forskningsmetodslitteraturen som andra 

forskningsmetoder. Detta har inneburit att vi har haft svårt att hitta adekvat litteratur gällande 

metod och har ofta blivit förvirrade över motstridigheter som förekommer i den litteratur vi 

hittat. Arksey och O’Malley (2005, s. 20) påpekar på liknande sätt oklarheterna i terminologin 

och tillvägagångssättet gällande litteraturöversikter.  

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Gällande begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som används för att avgöra en 

studies kvalitet har vi inte lyckats hitta utförlig information om hur dessa kriterier tar sig uttryck 

specifikt i relation till litteratur-/kunskapsöversikter eller scoping studies. I Bildtgård och 

Tielmans publikation som behandlar litteraturöversikter (2008) framkommer ett stycke av 

relevans för begreppen validitet och reliabilitet:  

“Återigen, det är syftet med översikten som bestämmer vilka kriterier som är rimliga, och det är 

relationen mellan syftet och kriterierna som avgör översiktens validitet. Och det är din 

noggrannhet och systematik som avgör översiktens validitet och reliabilitet.” (Bildtgård & 

Tielman, 2008, s. 20).  

Detta stycke efterföljs inte av vidare förtydliganden kring begreppen och deras tillämpning, men 

enligt den tolkning som har gjorts påverkas alltså vår studies validitet av i vilken grad våra 

inklusions- och exklusionskriterier överensstämmer med studiens syfte och därmed hur pass bra 

de har “fångat” relevant material som kan besvara våra forskningsfrågor. Reliabiliteten kan 

istället förstås som beroende av noggrant och systematiskt arbete från vår sida och en tydlig och 

transparent redovisning av arbetet i slutrapporten, faktorer som påverkar i vilken utsträckning vår 

studie kan upprepas. Gällande generaliserbarhet har vi valt att utgå ifrån den alternativa 

definitionen på begreppet som anpassats till kvalitativ forskning som beskrivs av Bryman (2011, 

s. 351-352) som extern validitet och berör i vilken utsträckning resultaten av en studie kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. 
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Vi bedömer att studien i allmänhet har en hög grad av både validitet och reliabilitet. Detta 

motiveras med att det förekommer stor överensstämmelse mellan studiens syfte och 

frågeställningar samt den avgränsning som gjorts och de inklusions- och exklusionskriterier som 

använts. Vidare har vi varit stränga i appliceringen av kriterierna på de artiklar som identifierades 

under datainsamlingens gång, material som inte uppfyllde kraven på ett tydligt sätt sorterades 

systematiskt bort. På så sätt har vi försäkrat oss om en hög grad av överensstämmelse mellan vad 

vi avser att undersöka och vad vi faktiskt undersöker. En hög grad av reliabilitet har säkerställts 

genom ett noggrant och systematiskt arbete där varje steg dokumenterades i detalj, vilket sedan 

möjliggjorde en tydlig och transparent redovisning av arbetet i slutrapporten. Vi som genomför 

studien bestämde även tillsammans hur analysen skulle genomföras, exempelvis i vår kodning 

och tematisering av artiklarna, för att försäkra oss om ett enhetligt arbetssätt. Reliabiliteten stärks 

ytterligare genom att de olika valen som gjorts i förhållande till studiens avgränsning tydliggjorts 

och motiverats samt även genom Figur 1 som visuellt kompletterar beskrivningen av 

datainsamlingsprocessen.  

Det finns dock även aspekter av reliabiliteten som kan problematiseras. Trots att arbetet i hög 

grad har präglats av systematik, noggrannhet och detaljerad dokumentation har det förekommit 

brister i kommunikationen vilket resulterat i att vi som genomfört studien inte agerat på exakt 

samma sätt under vissa delar av arbetet. För tydlighetens skull kan detta exemplifieras; medan 

den ena parten granskade referenslistor genom att gå igenom varje enskild referens i hela listan 

hade den andra parten ett annat tillvägagångssätt där hon sökte efter relevanta ord som 

“Sweden”, “elderly” etcetera och tittade enbart på de referenser som hade något av sökorden i 

rubriken. Incidenter som sådana bedöms ha påverkat vår reliabilitet negativt, men eftersom 

sådant hände undantagsvis och arbetet generellt präglades av systematik bedöms vår reliabilitet 

som fortfarande förhållandevis hög.  

Gällande generaliserbarheten av denna studie bedömer vi att resultaten enbart kan generaliseras i 

en begränsad utsträckning. Eftersom studien har inriktat sig på Sverige kan vi inte se att 

resultaten i en högre utsträckning kan generaliseras till andra länder där marknadiseringen samt 

äldreomsorgen verkar inom avsevärt annorlunda kontexter. Studien begränsas ytterligare av att 

det enbart genomförts en mindre kartläggning på fältet till följd av begränsade resurser. Detta 

stärker sannolikheten för att vi inte lyckats “täcka” hela fältet utan enbart en del av den, vilket 

också innebär en sannolikhet för att vårt resultat är bristfälligt i den meningen att vi inte lyckats 

sammanställa allt den tidigare forskningen identifierad i relation till det valda ämnet.  

3.7 Etik  

I en scoping study har vi som undersöker ingen kontakt med de individer eller grupper som 

studerats i originalforskningen, eller med forskaren själv. Det som vi främst har fått ta hänsyn till 

är att inte förvränga källorna. Det är dock värt att nämna att det finns en form av dold makt, som 

Justin Rogers (2011, s. 872) kallar det, då vi har bestämt vad som har återberättats från artiklarna 

och också vad vi har valt att inkludera genom vår analys. Detta medför risken att vi har valt det 

som passar oss.  
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4. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras studiens analys och dess resultat. Detta görs genom en tabell  och sedan 

genom en genomgång av de teman som identifierades i materialet under den tematiska analysen.  

4.1 Presentation av tematisk analys  

Tabell 1 ger en översikt över vilka fem teman som framkommit genom vår analys av de 12 

artiklar som slutgiltigt inkluderades i vår studie samt vilka artiklar som diskuterar de olika 

temana. ”JA” i kolumnen som beskriver respektive tema betyder således att en artikel diskuterat 

detta tema, medan en blank ruta i kolumnen under respektive tema betyder att en artikel inte 

berört detta tema.    

  

    
T1: Personalens 

arbetssituation och 

dess påverkan på  
omsorgskvalitén   

  

  
T2:  
Kvalitetsskillnader 

beroende på hur 

kvalitet definieras och  
mäts  

  

  
T3: LOV och konkurrens 

ger ej de resultat som 

förväntats  
  

  
T4: Svårigheter i att 

definiera och formulera  
kvalitet  

  

  
T5: Brister i 

kvalitetskontrolleran 

de arbete  
  

Trydegård, G.  

2012  
JA      JA    

Strandell, R. 

2019  
JA          

Winblad, U.,  
Blomqvist, P. & 
Karlsson, A.   
2017  

  

  JA    JA    

Stolt, R., 
Blomqvist, P. & 
Winblad, U.   
2011   

  

  JA  JA  JA    

Broms, R., 
Dahlström, C. & 
Nistotskaya, M.  
2018.  

  JA    JA  JA  

Bergman, M.  
A., Johansson,  
P., Lundberg, S.  
& Spagnolo, G.   
2016.  

  JA    JA    

Hanberger, A., 
Nygren, L. & 
Andersson, K.  
2018.  

JA      JA  JA  

Szebehely, M.  
& Trydegård, G.  
2012  

  

    JA  JA    
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Winblad, U.,  
Mankell, A. &  
Olsson, F. 2015  

      JA  JA  

Moberg, L.,  
Blomqvist, P. & 
Winblad, U.  
2016  

      JA  JA  

Vamstad, J. 

2016  
    JA  JA    

Isaksson, D.,  
Blomqvist, P. & 
Winblad, U.   
2018.  

      JA  JA  

 

4.2.1. Personalens arbetssituation och dess påverkan på omsorgskvaliteten   

Det första temat vi identifierade genom vår analys av de 12 artiklar som slutligen ingått i vår 

studie är att omsorgspersonalens arbetssituation är tätt sammankopplat med omsorgskvaliteten 

och att därmed även omsorgskvaliteten brister när personalens förutsättningar försämras. Vår 

analys visar att marknadiseringsreformernas konsekvenser för personalen (Strandell, 2019; 

Trydegård, 2012) bland annat är att erfaren personal slutar, att personalen inte får tillräckligt stöd 

från chefer och medarbetare, att personalen känner att de inte har förutsättningar på arbetsplatsen 

att utföra god omsorg, att personalen är fysiskt och mentalt utmattad efter en arbetsdag och att de 

känner sig stressade. Vidare rapporterar personalen ökad detaljstyrning och mindre möjligheter 

att påverka och anpassa arbetet till olika individer. Dessa är i sin tur faktorer som lyfts fram som 

risker för sämre omsorg (Strandell, 2019, s. 14). Beträffande personalens relation med klienten så 

innefattar det undersökningsområdet bland annat om personalen anser att de kan ge klienter så 

god omsorg som de vill kunna göra, vilket direkt relaterar till frågan om omsorgskvalitet 

(Strandell, 2019, s. 140). Personalen rapporterar att de till stor del har upplevt försämringar i 

deras möjligheter att tillhandahålla omsorg av god kvalitet (Trydegård, 2012). Vår tolkning här 

är att om personalen inte ens anser att de har möjlighet att tillhandahålla god omsorg är det en 

uppenbar risk för försämrad omsorgskvalitet.   

Vidare framkommer det i en studie att personal som känner att arbetssituationen har försämrats, 

att de är fysiskt eller mentalt trötta efter en arbetsdag och att de inte räcker till för klientens 

behov är betydligt mer sannolika att ha övervägt att säga upp sig (Trydegård, 2012). Alltså 

överväger allt fler personal inom äldreomsorgen en uppsägning till följd av försämrade 

arbetsvillkor, samtidigt som det framkommer att kontinuitet, alltså att omsorgen fortlöpande 

utförs av samma personal på samma sätt, är en ytterst värdefull egenskap för omsorgskvaliteten 

inom äldreomsorgen (Strandell; 2019, Trydegård 2012). Det framkommer även att chefernas 

jobb förändrats och kommit att handla mer om ekonomiska frågor, framförallt att hålla kostnader 

nere (Strandell, 2019; Trydegård, 2012). Arbetet för chefer har således förändrats och många 

chefer har minskad möjlighet att närvara och stödja personal (Trydegård, 2012, s. 127). Personal 

som känner avsaknad av chefers stöd på arbetsplatsen är i sin tur dubbelt så sannolika att säga 
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upp sig (Trydegård, 2012, s. 119). Även Hanberger, Nygren och Andersson (2018) påpekar att 

omfattande tillsyn och kontroll över arbetet kan utgöra en risk eftersom personal då riskerar att 

känna att deras professionella position inte respekteras, vilket ökar missnöje med arbetsplatsen 

och viljan att sluta.   

Att erfaren personal säger upp sig och ersätts av ny personal är som tidigare nämnt en risk för 

omsorgskvaliteten. En tolkning vi gör av de resultat som studierna presenterar (Hanberger m.fl 

2018; Strandell, 2019; Trydegård, 2012) är att erfaren personal är en tillgång och att personal 

som mår dåligt av sin arbetssituation riskerar att avsluta sin anställning. Om äldreomsorgen 

förlorar erfaren personal som i sin tur byts ut mot mindre erfaren personal är detta en risk för 

omsorgskvaliteten. Vi baserar detta antagande dels på att personal med adekvat kunskap och 

erfarenhet omnämns som en kvalitetsindikator på strukturell nivå enligt Donabedians modell 

(2005), dels på att denna utveckling kommer att drabba omsorgens kontinuitet vilket beskrivs 

som en central aspekt av omsorgskvaliteten. Därmed anser vi att god omsorgskvalitet är tätt 

sammankopplat med goda förutsättningar för personalen. Resultaten i de studier som inkluderats 

i vår analys indikerar att marknadiseringsreformerna inte har gynnat arbetsmiljön inom 

äldreomsorgen utan försämrat den, vilket långsiktigt utgör en uppenbar risk för 

omsorgskvaliteten.  

4.2.2. Kvalitetsskillnader beroende på hur kvalitet definieras och mäts  

Ett andra tema som vi kommit fram till genom vår analys är de kvalitetsskillnader som 

förekommer mellan offentliga och privata utförare. Två olika slutsatser i relation till denna fråga 

är återkommande i varje artikel (Bergman, Johansson, Lundberg & Spagnolo, 2016; Broms, 

Dahlström & Nistotskaya, 2018; Stolt, Blomqvist & Winblad, 2011; Winblad, Blomqvist & 

Karlsson, 2017). Å ena sidan verkar offentliga utförare leverera högre kvalitet avseende 

strukturella kvalitetsindikatorer, alltså sådant som utgör strukturella förutsättningar för god 

omsorg såsom personaltäthet och personalkompetens (Donabedian, 2005). Å andra sidan verkar 

privata utförare leverera högre kvalitet avseende processuella kvalitetsindikatorer, alltså sådant 

som relaterar till hur omsorgen utförs såsom uppdaterade vårdplaner och brukardeltagande i 

formulerandet av vårdplanerna. Winblad m.fl. (2017) visar att offentliga utförare presterar bättre 

på strukturella kvalitetsindikatorer som antal personal per boende samt boendeförhållanden (eget 

rum för den äldre) och Stolt m.fl. (2011) visar att privata utförare har färre personal per boende 

än offentliga utförare. Gällande processuella kvalitetsindikatorer framkommer det i både 

Winblad m.fl. (2017) och i Stolt m.fl. (2011) att privata utförare levererar högre kvalitet i flera 

olika processuella kvalitetsindikatorer i jämförelse med offentliga utförare. Alltså kan vi se att 

det finns vissa prestationsskillnader mellan privata och offentliga utförare som kan påverka 

kvaliteten.  

En annan typ av kvalitet som mäts i artikeln av Bergman m.fl. (2016) är “non-contractible 

quality”, alltså kvalitetsdimensioner som är svåra att mäta, kontrollera och därmed skriva 

kontrakt om. Resultaten visar på ett positivt samband mellan marknadisering och kvalitet mätt i 

form av dödstal; dödstalen minskade med 1,6% i de åldersgrupper som berörs av äldreomsorg i 

de kommuner som marknadiserat sin äldreomsorgsverksamhet.  
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En sammanfattning av temats resultat är alltså att det inte är möjligt att säga att den ena eller den 

andra typen av utförare levererar en högre omsorgskvalitet, utan sambandet är mer komplext än 

så. Vilken utförare som levererar högre omsorgskvalitet är beroende av definitionen och därmed 

den undersökta typen av kvalitet, exempelvis om det är strukturell eller processkvalitet 

(Donabedian, 2005) eller “non-contractible quality”, och även av hur kvalitet i dessa fall mäts.  

Slutsatser som de olika författarna drar i relation till detta är bland annat att privata utförare 

verkar ha ett större fokus på serviceaspekterna av omsorgen än på de strukturella 

förutsättningarna för en god omsorg (Stolt m.fl., 2011). Winblad m.fl. (2017) framhåller att en 

möjlig förklaring till de blandade resultaten kan vara just den svenska kontexten som 

marknadiseringen verkar i, vilken skiljer sig avsevärt från många andra länder. I Sverige har 

enbart produktionen och inte finansieringen av välfärdstjänsterna marknadiserats för att 

tjänsterna ska kunna fortsätta vara tillgängliga för alla och de privata aktörerna agerar fortfarande 

under kommunala kontrakt, offentlig tillsyn och förhåller sig till samma lagar och nationella 

riktlinjer som offentliga utförare, vilket skulle kunna bidra till att upprätthålla kvalitet trots att 

produktionen delvis överförs på privata aktörer (Winblad m.fl., 2017). Alltså sker 

marknadiseringen relativt kontrollerat och begränsat i Sverige, vilket kan antas minska de privata 

utförarnas möjligheter att sänka omsorgskvaliteten för att göra större vinst.  

4.2.3 LOV och konkurrens ger ej de resultat som förväntats 

Många av de artiklar som ingått i vår studie (Broms m.fl., 2018; Bergman m.fl., 2016; Moberg, 

Blomqvist & Winblad, 2016; Szebehely & Trydegård, 2012; Vamstad, 2016) riktar in sig på 

områdena valfrihetsmodellen (LOV) och konkurrenssituationen inom äldreomsorgen och bildar 

tillsammans vad vi anser vara ett tredje tema: valfrihet och konkurrensutsättning ger inte de 

resultat som förväntats.   

Flera studier (Moberg m.fl., 2016; Vamstad, 2016) menar att de äldre inte agerar som det var 

tänkt när LOV infördes, det vill säga beter sig inte äldre med omsorgsbehov som informerade 

konsumenter på en marknad. Dels verkar det handla om stora brister i huruvida information och 

möjligheter för de äldre att jämföra de olika omsorgsgivarna finns (Moberg m.fl., 2016), dels 

byter äldre ytterst sällan omsorgsgivare vilket är tanken att de ska göra om de tycker att 

kvaliteten brister (Vamstad, 2016). För att omsorgskvaliteten i äldreomsorgen kontinuerligt ska 

kunna förbättras med hjälp av ett valfrihetssystem behöver de äldre aktivt byta omsorgsgivare 

och ha möjlighet att kunna göra informerade val baserade på deras egna preferenser (Vamstad, 

2016; Moberg m.fl., 2016). Men enligt Moberg m.fl. (2016) brister kommunerna i att 

tillhandahålla information och informationen som finns saknar viktiga kvalitetsdimensioner. Vi 

tolkar detta som att det fria valet i äldreomsorgen i nuläget inte fungerar då de äldre inte har 

tillgång till information som möjliggör för dem att göra informerade val (Moberg m.fl., 2016, 

Szebehely & Trydegård, 2016; Vamstad, 2016, Winblad m.fl., 2015).  

I några artiklar (Stolt m.fl., 2011; Broms m.fl., 2018) undersöks även en annan typ av konkurrens 

och dess effekter på omsorgskvaliteten: konkurrensen som skapas när marknadisering 

introduceras genom offentliga upphandlingar i kommuner. Resultaten i förhållande till detta visar 

att konkurrensen gör förvånansvärt lite för omsorgskvaliteten. Både Broms m.fl. (2018) och Stolt 

m.fl. (2011) visar att det inte förekommer några kvalitetsskillnader mellan offentliga utförare 
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exponerade för konkurrens (alltså offentliga utförare i de kommuner där offentliga upphandlingar 

används) och offentliga utförare som verkar i kommuner där det inte finns någon konkurrens 

(alltså kommuner där all omsorg tillhandahålls kommunalt istället för att upphandlas till den som 

erbjuder bäst pris/kvalitet). De här studierna tyder således på att teorin om att konkurrens skulle 

leda till bättre kvalitetsprestationer, även för offentliga aktörer då de utsätts för press av privata 

aktörers närvaro, inte fungerar i praktiken. Broms m.fl. (2018) visar även att det inte förekommer 

något samband mellan konkurrens och kvalitet, varken positivt eller negativt, inklusive hur 

privata aktörer presterar i närvaron av mer/mindre konkurrens från varandra.   

Resultaten av detta tema kan alltså sammanfattas som att omsorgskvaliteten verkar gynnas ytterst 

lite eller inget alls av konkurrensen på omsorgsmarknaden (Szebehely & Trydegård 2012; 

Moberg m.fl., 2016) till skillnad från vad som förväntades. Detta kan delvis handla om att det är 

svårt att definiera vad som utgör kvalitet inom äldreomsorgen, delvis om att kommunerna har 

svårt att avgöra vilken information som bör tillhandahållas till äldre för att de ska kunna göra 

informerade val, samtidigt som informationen också ska vara lättillgänglig och lättbegriplig. 

Alltså verkar valfrihetsmodellen inte fungera såsom den var tänkt eftersom förutsättningarna för 

att det ska fungera inte uppfylls. Vi ser dock inte lika uppenbara förklaringar till varför 

konkurrensen som uppstår i samband med offentliga upphandlingar visat sig vara ineffektiv i 

förhållande till omsorgskvaliteten. En möjlig förklaring skulle kunna vara att upphandlingar ofta 

prioriterat pris framför kvalitet, vilket skulle kunna förklara varför konkurrens genom 

upphandling inte leder till högre omsorgskvalitet.  

4.2.4. Svårigheter att definiera och formulera omsorgskvalitet  

Som vi nämnde ovan, i tema två och tre, är det svårt att definiera omsorgskvalitet. Något vi ser i 

alla studier i vår undersökning är att de diskuterar att det är en utmaning inom äldreomsorgen att 

definiera vad som är god kvalitet. Att ta fram information som är lätt att förstå för äldre personer 

som ska agera “kunder” på en omsorgsmarknad är svårt för de olika myndigheterna (Moberg  

m.fl., 2016, Vamstad, 2016). Att formulera vilken kvalitet som förväntas levereras i ett kontrakt 

då tjänster upphandlas och avtalas är även det en svårighet för myndigheterna, speciellt de 

‘mjuka’ egenskaperna som till exempel en ”värdig vård” eller ett “gott bemötande” verkar 

nästintill omöjliga att beskriva och formulera som mätbara (Bergman m.fl., 2016; Broms m.fl., 

2018; Hanberger, Nygren & Andersson, 2018; Isaksson, Blomqvist & Winblad 2018; Stolt, m.fl.,  

2011; Szebehely & Trydegård 2012; Trydegård 2012; Winblad m.fl., 2015; Winblad m.fl., 2017). 

Framförallt Isaksson m.fl. (2018) diskuterar möjligheten att kunna definiera kvalitet i kontrakt 

genom att undersöka hur kvalitetskrav formuleras i offentliga upphandlingar. Resultatet av 

studien är att nästan 25 % av alla kvalitetskrav inte gick att kontrollera på grund av bristande 

formulering, 70 % av kraven gick endast att avgöra om de uppnåtts eller ej och inte i vilken 

utsträckning de uppnåtts. Endast 5 % av kvalitetskraven ansågs vara kontrollerbara och mätbara. 

De områden där bristerna i kvalitetskraven var som störst var inom hälsovård och rehabilitering, 

samarbete med anhöriga/andra och sociala aktiviteter. De områden som gick enklast att 

kontrollera och mäta var av mer administrativ karaktär om organisationen, personalfrågor och 

påverkans- och klagomålprocedurer för klienterna. Vår slutsats är att omsorgskvaliteten verkar 

begränsas när den ska kunna formuleras och definieras i exempelvis kontrakt. Som vi nämnde i 

temat om kvalitetsskillnader presterar utförare olika när vi mäter enligt Donabedians (2005) 
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struktur-, process- och resultatindikatorer. Flera av de områden där utförare presterar bra 

(Bergman m.fl., 2017; Stolt m.fl., 2011; Winblad m.fl, 2017) verkar vara sammanhängande med 

de områden som kvalificerar sig som mätbara och kontrollerbara (Isaksson m.fl., 2018). En 

möjlig risk vi ser med detta sätt att mäta kvalitet är att omsorgsgivare väljer att fokusera på att 

prestera bra inom de mätbara administrativa områdena och bortprioriterar områden som värdig 

vård och gott bemötande som ändå inte kan bedömas ordentligt. Vi ställer oss frågan hur det ska 

vara möjligt att ens leverera god kvalitet om denna inte kan formuleras begripligt och mätbart.  

Sammanfattningsvis visar de studier som vi beskrivit under detta tema att det är utmanande och i 

vissa fall mer eller mindre omöjligt att formulera vad god omsorgskvalitet är och vilken 

omsorgskvalitet som förväntas levereras av utförare. Det leder i förlängningen till att det blir 

svårt att kontrollera om förväntningar och krav verkligen uppnås (vilket vi kommer att 

återkomma till i tema fem), i synnerhet om själva formuleringarna av dem brister.  

4.2.5. Brister i kvalitetskontrollerande arbete  

Som det framkom i tema fyra är det en utmaning att definiera vad god kvalitet är och hur den i så 

fall ska mätas inom äldreomsorgen. Dessa svårigheter utmynnar i det sista temat: svårigheter och 

brister i det kvalitetskontrollerande arbetet. I de undersökta artiklarna (Isaksson m.fl., 2018; 

Winblad m.fl., 2015) framkommer bland annat att kvalitetskraven som används i kontrakt (vid 

offentliga upphandlingar av äldreomsorgen) överlag uppvisar en låg grad av kontrollerbarhet. 

Samtidigt anses välformulerade och specifika kontrakt vara en grundläggande förutsättning för 

att kunna utöva tillsyn och kontrollera kvaliteten av tjänsterna som upphandlas. Det innebär att 

kontraktens låga kontrollerbarhet försvårar för köparen (kommuner) att avgöra om de privata 

utförarna faktiskt uppnår de stipulerade kvalitetskraven eller inte (Isaksson m.fl., 2018). Vidare 

framkommer det att detta även försvårar för kommunerna att hålla privata utförare ansvariga när 

de inte är nöjda med prestationen. Det är kommunens skyldighet att bevisa att utföraren inte har 

efterlevt kraven, vilket är svårt om kraven i fråga är öppna för tolkning genom vaga 

formuleringar eller inte är mätbara (Isaksson m.fl., 2018).  

En annan aspekt av det kvalitetskontrollerande arbetet som behandlas är vilka effekter den 

statliga tillsynen av äldreomsorgen ger (Hanberger, Nygren & Andersson, 2018). Hanberger m.  

fl. visar att tillsynsarbetet uppnår alla dess avsedda effekter förutom två vilka är “en generell 

kvalitetsförbättring av äldreomsorgen” samt “ökad medvetenhet kring nationella regulativa krav 

för äldreomsorgen”. Författarnas slutsats är att statlig tillsyn inte är ett effektivt verktyg för att 

långsiktigt öka den generella kvaliteten inom äldreomsorgen, och att tillsynen istället kan ge 

oönskade effekter som att icke-övervakade aspekter av omsorgen blir mindre prioriterade eller 

att personalen utvecklar en “ritualism” där de prioriterar korrekt genomförande av 

dokumentation och rutiner framför själva genomförandet av omsorgsarbetet (Hanberger m.fl., 

2018). Alltså visar studien att statlig tillsyn inte bidrar till kvalitetsförbättringar samtidigt som 

det kan producera oönskade effekter som istället riskerar att underminera kvaliteten av 

omsorgen.  

En sammanfattning av resultaten är alltså att offentliga organ verkar ha dåliga förutsättningar för 

att kunna följa upp och kontrollera kvaliteten av tjänsterna som upphandlas till följd av vagt 
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formulerade kontrakt. Samtidigt är verktygen för att kontrollera och därmed säkerställa en viss 

nivå av kvalitet i omsorgen också bristfälliga i meningen att de inte främjar en 

kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen utan leder till effekter som skulle kunna underminera 

omsorgskvaliteten.  

4.3 Sammanfattning av analysen   

Vår tematiska analys av artiklarnas resultat visade alltså på 5 olika områden som berörde 

omsorgskvaliteten för brukarna: personalens arbetssituation och dess påverkan på 

omsorgskvaliteten, kvalitetsskillnader beroende på hur kvalitet definieras och mäts, LOV och 

konkurrens som ej ger de resultat som förväntats, svårigheter i att definiera och formulera 

kvalitet och brister i det kvalitetskontrollerande arbetet.   

Första temat pekar på att omsorgspersonal mår sämre och har mer att göra på sina arbetsplatser 

efter marknadiseringsreformerna, och på att en stor andel av personalen allvarligt överväger att 

säga upp sig. Även chefer beskrivs vara drabbade av en ökad arbetsbelastning och har därmed  

mindre utrymme till att stödja personal. Vi drar slutsatserna att dessa försämringar i 

omsorgspersonalens arbetssituation utgör risker för omsorgskvaliteten, eftersom 

omsorgskvaliteten är tätt sammankopplad med personal som tillhandahåller den (Jfr. Strandell, 

2019; Trydegård, 2012).   

Vidare visar vårt andra tema att förhållandet mellan offentlig/privat drift och nivån på 

omsorgskvaliteten är mer komplicerad än att den ena eller den andra aktören levererar högre 

kvalitet. Medan privata aktörer presterar bättre gällande processuella kvalitetsindikatorer samt 

gällande “non-contractible quality” visar sig offentliga utförare vara bättre gällande strukturella 

kvalitetsindikatorer. Alltså visar resultaten att vilken utförare som levererar högre kvalitet är 

beroende av vilken typ av kvalitet som undersöks; alltså hur kvalitet definieras och sedan mäts.  

Vårt tredje tema handlar om att konkurrensutsättningen av äldreomsorgsverksamheten inte ger de 

kvalitetsförbättringar som förväntats. Både konkurrens i form av LOV, som avsåg att äldre skulle 

göra informerade val baserade på preferenser och bäst kvalitet och att de privata utförarna 

därmed skulle konkurrera om kunder, samt konkurrensen som uppstår i samband med offentliga 

upphandlingar har visat sig vara förvånansvärt ineffektiva med hänsyn till kvalitetsförbättringar i 

äldreomsorgen.   

Vårt fjärde tema synliggör istället svårigheterna med att definiera och mäta kvalitet inom 

äldreomsorgen. Kommuner har svårt att ta fram omfattande och samtidigt lättbegriplig 

information för de äldre angående olika utförares kvalitetsprestationer och i kontrakt som 

användes vid offentliga upphandlingar formuleras kvalitetskraven oftast vagt och icke-mätbart. 

Vi ställer oss frågan hur en viss nivå av kvalitet kan förväntas från utförarna om förväntningarna 

inte ens kan formuleras tydligt och begripligt från kommunernas sida. Vi bedömer också att detta 

i förlängningen kan leda till att det blir svårt att kontrollera om förväntningar och krav verkligen 

uppnås, om dessa formulerats med brister.  
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Slutligen behandlar vårt femte tema bristerna i det kvalitetskontrollerande arbetet. Detta hänger 

dels ihop med den låga kontrollerbarheten av kvalitetskraven i kontrakten som används vid 

offentliga upphandlingar, där vaga och oprecisa formuleringar försvårar att kontrollera kvaliteten 

på de upphandlade tjänsterna och att avgöra om kraven faktiskt uppnåtts. Vidare visar vår analys 

även att ett av de viktigaste verktygen i det kvalitetskontrollerande arbetet, den statliga tillsynen, 

är bristfällig i meningen att den inte bedöms främja kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Vi 

drar slutsatserna att myndigheter både har dåliga förutsättningar och ett bristfälligt verktyg för att 

kontrollera och säkerställa en viss kvalitet i omsorgen.   

Så hur samverkar dessa resultat med varandra och vilka implikationer ger de för 

omsorgskvaliteten i det stora hela? Vi ser i vår analys att frågan kring att definiera och mäta 

kvalitet inom äldreomsorgen är genomgående i nästan alla studier, och att det också verkar 

utgöra en problematik. Det utgör ett centralt problem i offentliga upphandlingar av 

äldreomsorgen, eftersom äldreomsorgen är en “mjuk tjänst” som till sin natur är svår att definiera 

och specificera medan kontraktslogiken kräver detaljerade och specifika kontrakt för att köparen 

ska kunna behålla kontrollen över tjänsternas kvalitet trots att produktionen upphandlas till en 

annan aktör. Hur ska privata utförare leverera en viss kvalitetsnivå när kraven är vaga och öppna 

för tolkning och hur ska kommunen säkerställa att de lever upp till kraven om de inte går att 

kontrollera? Vidare ser vi ett liknande problem med valfrihetsmodellen, där information till äldre 

är svår att tillhandahålla delvis för att det är svårt att definiera vad som är god kvalitet och att 

kunna formulera detta både omfattande och lättbegripligt.   

Omsorgspersonal rapporterar ökad detaljstyrning och mindre möjligheter att påverka och anpassa 

arbetet till olika individer, samtidigt som de rapporterar en upplevd försämring i arbetsmiljön och 

i möjligheterna att tillhandahålla god omsorg. De här resultaten understryker återigen att 

äldreomsorgens kärnverksamhet, omsorgen, inte lämpar sig för att definieras och detaljstyras 

utan tvärtom kräver flexibilitet. Vår analys visar genomgående att det är problematiskt att 

definiera och mäta omsorgen och dess kvalitet, trots att det är en grundläggande förutsättning för 

många marknadsinspirerade reformer. Denna problematik verkar i sin tur utgöra ett centralt 

hinder för att reformerna ska få sina avsedda effekter och leda till kvalitetsförbättringar inom 

äldreomsorgen. Frågan vi ställer oss är hur väl äldreomsorgen lämpar sig för att marknadiseras 

om vi genomgående kan se att den inte lämpar sig för att definieras och mätas, vilket i sin tur blir 

ett hinder för den avsedda kvalitetsutvecklingen?   

5. Diskussion  

I detta avsnitt återkopplar vi till och besvarar studiens frågeställning och diskuterar samt tolkar 

resultatet. Vi går sedan vidare till att diskutera vad vår metod har haft för begränsningar och hur 

detta har kunnat påverka resultatet. Sedan diskuterar vi vilka frågor som har väckts, möjlig 

framtida forskning samt våra egna slutsatser.  

5.1 Återkoppling till och besvarande av forskningsfrågan  

Syftet med vår studie var att undersöka vad forskningen säger om utvecklingen av 

omsorgskvaliteten inom äldreomsorgen i samband med marknadiseringen av den kommunala 
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äldreomsorgsverksamheten i Sverige. Vi avsåg att göra en mindre kartläggning av 

forskningsfältet där vi sammanställde, granskade och analyserade dessa resultat och på så sätt 

gjorde den tillgängliga kunskapen överskådlig. Forskningsfrågan som vi ställde oss var “Hur har 

marknadiseringen av äldreomsorgen i Sverige påverkat omsorgskvaliteten för brukarna?”.  

Vi bedömer svaret på frågeställningen som komplex och nyanserad. Det är inte möjligt att hävda 

att omsorgskvaliteten antingen har blivit bättre eller sämre till följd av marknadiseringen, utan 

resultaten är skiftande och av olika natur beroende på vilken del av marknadiseringen vi 

fokuserar på. Gällande marknadisering i form av offentliga upphandlingar och den konkurrens de 

förknippas med har vårt resultat och vår analys visat att marknadiseringen delvis är associerad 

med bättre omsorgskvalitet, men att detta är helt och hållet beroende av vilka kvalitetsindikatorer 

och vilket område som mäts. Privata utförare har inte visat sig leverera en allmänt högre nivå av 

omsorgskvalitet, utan det framkommer att de enbart presterar högre än offentliga utförare 

avseende processuell kvalitet, alltså bland annat hur arbetet bedrivs och om riktlinjer finns (Jfr 

Donabedian, 2005). Huruvida omsorgskvaliteten inom äldreomsorgen varit bättre eller sämre 

utan marknadiseringen är omöjlig att svara på, det enda vi kan svara på är att nu när marknaden 

existerar och privata utförare har fått ta över en del av omsorgen presterar de bättre i vissa 

aspekter. Vidare har det framkommit att konkurrens i sig varken förbättrar eller försämrar 

kvaliteten, det framkommer inga kvalitetsskillnader mellan offentliga utförare exponerade för 

konkurrens och de som inte är det eller när privata utförare utsätts för mer eller mindre 

konkurrens av varandra. Alltså förekommer delvisa förbättringar men också delvisa försämringar 

och delvist inga skillnader alls i omsorgskvaliteten till följd av marknadisering i form av 

offentliga upphandlingar. Exempelvis ser vi bättre resultat hos de privata omsorgsgivarna i flera 

processindikatorer såsom uppdaterade vårdplaner och brukardeltagande samtidigt som de 

offentliga omsorgsgivarna presterar bättre på flera strukturella indikatorer som personaltäthet och 

personalkompetens (Stolt m.fl. 2011; Winblad m.fl. 2017). Samtidigt framkommer det att 

omsorgspersonal mår sämre, har mer att göra och får mindre stöd av chefer (Strandell, 2019; 

Trydegård, 2012). Detta i sin tur riskerar att leda till att personal med kompetens och erfarenhet 

säger upp sig och ersätts av mindre kompetent och mindre erfaren personal, vilket minskar den 

strukturella kvaliteten.   

Dessa resultat har väckt vissa funderingar hos oss. Vad innebär det i praktiken när delar av 

omsorgskvaliteten förbättras samtidigt som andra försämras? Är det rimligt att tro att det varken 

sker någon förbättring eller försämring alls därför att de olika förändringarna tar ut varandra? 

Eller bör man snarare tänka på det som att dessa förändringar kan innebära olika grader av 

kvalitetsförbättringar eller kvalitetsförsämringar för olika brukare, om man utgår ifrån att olika 

människor bedömer olika aspekter av omsorgsarbetet som viktigast (Socialstyrelsen 2017)? 

Alltså, för den som anser att flera olika måltidsalternativ eller större delaktighet i utformandet av 

sin vårdplan är viktigast kan förändringarna upplevas som positiva, medan de brukare som 

värderar personaltäthet högst kan uppleva förändringarna negativt vid ett skifte till privata 

utförare.   

Om fokuset istället förflyttas till marknadisering i form av valfrihetsmodellen och den 

konkurrens den innebär är svaret återigen komplext. Forskningen har visat att medan det i teorin 

kan förväntas en kvalitetsförbättring genom valfrihetsmodellen uppnår inte reformen i praktiken 
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de avsedda effekterna därför att förutsättningarna för att reformen ska vara effektiv inte uppfylls. 

Det kan jämföras med hur Berwick och Fox (2016) diskuterar i sin kritik av Donabedian (1966) 

om hur kvalitetsutveckling kräver en förändring av systemet. Kvalitetsförbättringsaspekterna av 

LOV baseras på premisserna att äldre gör informerade val utifrån bäst kvalitet och egna 

preferenser. Men resultatet visar för det första att äldre i många fall inte antar/inte kan anta rollen 

som konsumenter på en marknad och för det andra att äldre inte har tillgång till tillräckligt 

omfattande, lättbegriplig och jämförbar information för att kunna göra informerade val.   

  

Huvudproblemet ser vi vara ekonomiska nedskärningar i den offentliga sektorn efter minskande 

årlig BNP-tillväxt och ekonomiska kriser. Mål som att spara pengar och öka effektivitet är 

knappast sammanhängande med möjligheten att öka eller ens behålla samma kvalitet på 

omsorgen. Alltså finns det belägg för att säga att förväntningarna på valfrihetsmodellen varit 

orimliga, eftersom det knappast är möjligt att spara pengar och öka kvaliteten på samma gång. 

Valfrihetsmodellen kan också problematiseras i ljuset av forskning som menar att den i samband 

med de andra förändringarna av äldreomsorgen, framförallt RUT, kan leda till ökade klassklyftor 

och hota välfärdstjänsternas universalism (Szebehely 2011; Szebehely & Trydegård, 2013). Hur 

påverkas egentligen omsorgskvaliteten när allt fler äldre behöver förlita sig på mer informell 

omsorg till följd av åtstramningar i äldreomsorgen, samtidigt som äldre också ges möjligheten att  

“toppa upp” sina offentligt finansierade insatser genom privata tjänsteköp, eller helt och hållet 

avstår från de offentligt finansierade insatserna för att de har råd och möjlighet att köpa bättre? 

Medan valfrihetsmodellen inte fungerar som avsett kan det alltså bedömas att den i anslutning till 

andra pågående förändringar kan riskera att försämra omsorgskvaliteten i det långa loppet.  

Våra resultat tyder också på att marknadisering i form av ökad kontroll, detaljstyrning och ett 

större fokus på effektivitet kan påstås ha indirekt negativ påverkan på omsorgskvaliteten. Denna 

slutsats grundar sig på de resultat som identifierades i relation till de förändringar av arbetsmiljö 

och arbetsinnehåll som har skett inom äldreomsorgen i samband med marknadisering (Strandell, 

2019; Trydegård, 2012). Administrativt arbete har ökat efter införandet av NPM-reformerna 

samtidigt som omsorgspersonal rapporterar bland annat en större mängd klienter, större tidspress, 

större detaljstyrning av arbetet och därmed mindre möjligheter att kunna påverka sina arbeten 

och kunna anpassa omsorgen efter individuella behov. Personalens sammanlagda upplevelse är 

att arbetsmiljön, möjligheterna för att tillhandahålla god omsorg samt att deras egen vilja för att 

jobba kvar har försämrats och denna utveckling hotar i sin tur omsorgskvaliteten för brukarna 

allvarligt.  

Marknadisering i form av ökad kontroll och tillsyn uppnår inte heller dess avsedda effekt 

gällande kvalitetsförbättring, tvärtom framkommer oavsedda effekter i form av att de aktiviteter 

som inte kontrolleras som en del av tillsynsarbetet blir mindre prioriterade. ”Ritualism” sker i 

den mening att omsorgsarbetarna prioriterar korrekt genomförande av dokumentation och rutiner 

framför det faktiska omsorgsarbetet med brukarna. Professionella uttrycker motstånd och 

ifrågasätter tillsynens definition av kvalitet inom äldreomsorgen och omsorgspersonal får misstro 

för tillsynsarbetet och den övergripande styrningen av svenska äldreomsorgen, vilka skulle 

kunna utgöra en risk för omsorgskvaliteten (Hanberger m.fl., 2018). Alltså leder inte 
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marknadisering i form av ökad tillsyn till kvalitetsförbättringar, men kan medföra risk för 

kvalitetsförsämringar.  

5.2 Metodologisk diskussion  

Med vår studies praktiska och metodologiska begränsningar är det rimligt att tro att vi inte har 

lyckats uppfylla vårt syfte att ge en heltäckande bild av hela forskningsfältet. Vi har fått inblick i 

vad en del tidigare forskning säger i relation till frågan, men utan de tids- och 

resursbegränsningar vi styrdes av hade vi kunnat göra en mer omfattande sammanställning. 

Styrkan av vår studie är istället att vår tematisering av resultaten ger en inblick i vilka delar av 

ämnet som det forskats om.  

En tanke vi hade när vi sammanställde vår undersökning var att det var samma författare på 

många av artiklarna. Det skrivs mycket om ämnet men det är ofta samma personer som skriver 

om ungefär samma saker. Deras åsikter och bias samt om det är en liten grupp personer som 

känner varandra kan påverka vilken forskning som utförs och vad den säger, vilket i sin tur kan 

ha påverkat resultatet av denna studie.  

5.3 Framtida forskning och relevans för socialt arbete  

Efter att ha genomfört vår studie känner vi att ytterligare forskning behövs på olika aspekter av 

ämnet. Framförallt valfrihetsmodellen, LOV som enligt vår studies resultat inte verkar fungera 

som tänkt bör det kanske forskas mer på avseende hur man kan förbättra modellen och göra den 

mer användarvänlig för de äldre. Även LOU verkar vara i behov av att utforskas avseende hur 

kontrakt och avtal kan utformas för att uppnå bättre kvalitet i äldreomsorgen. Vår studie har 

påpekat tydliga brister i de olika marknadiseringsreformerna och det är rimligt att tänka sig att 

mer forskning behövs för att i framtiden kunna åtgärda, eller åtminstone påverka utsträckningen 

av problem associerade med dessa reformer. Vi anser även att studien är relevant för socialt 

arbete då den belyser en del av de effekter som uppstått efter marknadiseringsreformerna, och 

studiens resultat kan därför vara vägledande inför framtida förändringar i offentligt finansierade 

välfärdstjänster.  
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7. Bilagor  

7.1 Tabell 2 – Sammanfattning av artiklar  
 

  

Definition av 

kvalitet 

 

 

Problem och syfte 

 

Metod, urval och analys 

 

Resultat 

 

Diskussion och 

slutsatser 

Titel: Care 
workers in 

changing 

welfare states: 

Nordic care 
workers’ 

experiences. 

Författare: 

Trydegård, G. 
Tidsskrift: 

European 

Journal of 

Ageing  
Årtal: 2012 

Kvalitetsbegreppet 
definieras inte i 

texten. Det nämns 

enbart att lokalt 

bestämda 
kvalitetsindikatorer 

finns. 
 

Syftet med artikeln är att 

fokusera på 

äldreomsorgspersonal 
och hur de upplever sin 

arbetsmiljö i en tid av 

omorganisation och 

förändring. Den 

undersökta gruppen är 

både inom hemtjänst och 

på äldreboenden. Fyra 
frågor ställs: 1. Under de 

senaste åren, vad har 

nordiska omsorgsarbetare 

upplevt för förändringar i 

sitt arbete gällande deras 

möjlighet att 

tillhandahålla omsorg av 

god kvalité och hur har 
de upplevt att deras 

arbetsmiljö har 

förändrats?  2. Hur 

utvärderar 

omsorgsarbetare sin 

nuvarande arbetsmiljö 

och hur påverkar detta 

deras välmående på 
jobbet samt deras vilja att 

stanna kvar på 

arbetsplatsen? 3. Vilka 

faktorer associeras med 

de omsorgsarbetare som 

vill lämna sin 

arbetsplats? 4. Är det 

möjligt att identifiera 
positiva motvikter till de 

negativa upplevelserna av 

en påfrestande 

arbetsmiljö? 

Datan som används som 
empiri i artikeln är insamlad 

i en enkät från 

NORDCARE-projektet och 

omfattar både anställda 
inom hemtjänst och på 

äldreboenden. Enkäten 

skickades randomiserat ut 

till medlemmar i olika 
relevanta fackförbund i 

Sverige, Norge, Danmark 

och Finland (1200 personer 

per land). 67–77% svarade. 
Artikeln fokuserar på att 

analysera data från 2583 

omsorgsarbetare varav 958 

inom hemtjänst och 1625 på 

vårdboenden. Data 

analyserades med bivariat 

och multivariat (logistisk 

regression) analysmetod.  
 

Omsorgsarbetarna 
rapporterade att arbetet 

slet på dem fysiskt och 

psykiskt. De hade till stor 

del upplevt försämringar i 
arbetsmiljön och för deras 

möjlighet att 

tillhandahålla omsorg av 

god kvalité. Analysen 
visar att de som känner att 

arbetssituationen har 

försämrats, de som känner 

att de är fysiskt eller 
mentalt trötta efter en 

arbetsdag och de som 

känner att de inte räcker 

till för klientens behov är 

betydligt mer sannolika 

att ha övervägt att säga 

upp sig. De som kände att 

de saknade stöd från 
cheferna hade ytterligare 

ökad risk att vilja säga 

upp sig. En majoritet 

kände att de inte kunde få 
tillräckligt med stöd från 

sina chefer och en av tre 

personer som svarade på 

enkäten svarade att de på 
allvar övervägt att säga 

upp sig från arbetet. 

Författarna beskriver 
hur den nordiska 

välfärdsstaten rör sig 

från den traditionella 

modellen och hur 
NPM alltmer har tagit 

plats med 

marknadisering och 

omorganiseringar, 
framförallt inom 

äldreomsorgen. En 

tolkning de gör är att 

arbetsplatsen och 
förutsättningarna för 

omsorgsarbetarna har 

förändrats på ett 

sådant sätt att de mer 

erfarna och 

välutbildade anställda 

känner att det är 

omöjligt att utföra sitt 
yrke på ett sådant sätt 

att den sammanfaller 

med deras 

professionella 
värderingar. De 

skriver vidare hur 

välfärdsstaten i sin 

nya organisatoriska 
form riskerar att 

förlora många erfarna 

och kompetenta 

omsorgsarbetare, 
vilket i sin tur är ett 

hot mot 

omsorgskvalitén. 

Titel: Care 

workers under 
pressure – A 

comparison of 

the work 

situation in 
Swedish home 

care 2005 and 

2015.  

Författare: 
Strandell, R. 

Tidsskrift: 

Health & Social 

Care in the 

Enligt författaren är 

nödvändiga 
förutsättningar för 

god omsorgskvalité: 

kontinuitet hos 

personal och en 
begränsad mängd 

klienter och 

adekvata 

egenskaper och 
kunskap hos 

personal. Även stöd 

till de anställda från 

kollegor och chefer 
är viktigt för att 

Författarna skriver att 

det saknas kunskap om 
hur arbetet och dess 

innehåll har förändrats 

inom äldreomsorgen i 

Sverige. Artikeln 
försöker att analysera 

och jämföra 

arbetssituationen år 

2005 och 2015. 
 

Analysen är baserad på 

NORDCARE-projektets 
enkäter och har tillfrågat 

omsorgsarbetare inom 

svensk hemtjänst åren 2005 

och 2015 (n = 371). Data 
analyserades med bivariat 

och multivariat metod. 

Cross-tabulations med chi-

square tests utfördes. 
Multipel logistisk 

regressionsanalys användes 

för att jämföra. Statistisk 

signifikans definierades 

Resultat avslöjar att flera 

områden gällande 
arbetssituationen inom 

svensk hemtjänst har 

försämrats från 2005 till 

2015. Det är lika stor 
andel anställda som säger 

att de har för mycket att 

göra men fler säger att det 

ofta saknas personal 
vilket antyder att 

arbetsbördan ökat 

ytterligare. Tidsbrist och 

stress påverkar 
arbetsmiljön vilket kan 

Sverige särskiljer sig 

från andra länder 

genom att många av de 

anställda inom 

äldreomsorg både gör 
medicinska och 

omhändertagande 

insatser oberoende av 

utbildning. Samtidigt 

har administrativt 

arbete ökat efter 

införandet av olika 

NPM-relaterade 
reformer och 

omorganiseringar. 

Hemtjänst har minskat 
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community 

Årtal: 2020 

klara av 

svårigheterna som 

arbetet innebär och 
det behövs också tid 

för att kunna 

leverera flexibel och 

anpassad omsorg av 

god kvalité. 

som p = <.05. 

 

leda till sämre kvalité på 

omsorgen. Ytterligare 

visar resultaten att stödet 
från kollegor och chefer 

har minskat och andelen 

som känner mental samt 

fysisk utmattning efter 
arbetsdagen har ökat.  

 

vilket kan bero på 

mindre budget till 

äldreomsorg, detta har i 

sin tur tryckt undan 

tjänster som att 

handla/städa och 

lämnar detta till 
anhöriga eller att 

klienten får köpa 

ytterligare tjänster på 

den privata 

marknaden.  

 

  

Definition av 

kvalitet 

 
Problem och syfte 

 
Metod, urval och analys 

 

 
Resultat 

 
Diskussion och 

slutsatser 

Titel: Do public 
nursing home 

care providers 

deliver higher 

quality than 
private 

providers? 

Evidence from 

Sweden.  
Författare: 

Winblad, U., 

Blomqvist, P. & 

Karlsson, A. 
Tidsskrift: 

BMC Health 

Services 

research. 
Årtal: 2017 

 

De 
kvalitetsindikatorer 

som används i 

studien kan förstås 

utifrån Donabedians 
konceptualisering 

av 

kvalitetsbegreppet, 

struktur-process-
resultat modellen.  

 

Författarna menar att 
tidigare forskning om 

privatisering av 

äldreomsorgen inte fullt 

ut undersökt sambandet 
mellan 

ägandeförhållanden och 

omsorgskvalitet i 

äldreboenden då de 
flesta studier enbart 

fokuserat på två typer 

av ägandeförhållanden: 

vinstdrivande och icke-
vinstdrivande. 

Skillnader mellan 

offentliga och privata 

aktörer samt skillnader 
mellan olika typer av 

privata aktörer anges ha 

förbisetts och vidare 

uppges att tidigare 
forskning främst 

fokuserat på ämnet i 

Nordamerika. Syftet 

med denna studie 
uppges därför vara att 

undersöka sambandet 

mellan 

ägandeförhållanden och 
omsorgskvaliteten i en 

svensk kontext. (I denna 

artikel syftar begreppet 

”ägandeförhållanden” 
på vilken typ av aktör 

som driver boendet). 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie som 

använder data från 

Socialstyrelsens 

kvalitetsundersökning år 
2010 och 2011. 

Datainsamlingen gick till 

genom att varje äldreboende 

i Sverige fick en enkät där 
de ombads tillhandahålla 

statistik som täckte olika 

aspekter av kvalitet. Data 

från undersökningen 2011 
omfattade 2324 offentligt 

drivna äldreboenden och 

386 äldreboenden i privat 

drift. Multipel OLS 
regressionsanalys användes 

för att visa sambandet 

mellan ägandeförhållanden 

och kvalitetsindikatorerna. 

 

Resultaten indikerar på att 
äldreboenden i offentlig 

drift levererar högre 

kvalitet än äldreboenden i 

privat drift vad gäller två 
strukturella 

kvalitetsindikatorer: antal 

personal per boende samt 

individuellt husrum. 
Äldreboenden i privat 

drift levererar högre 

kvalitet vad gäller flera 

processuella 
kvalitetsindikatorer såsom 

granskning av 

medicinering, kontroll för 

näringsbrist samt kontroll 
för trycksår (med mera). 

Inga signifikanta 

kvalitetsskillnader hittas 

mellan olika typer av 
privat drivna 

äldreboenden.  

Författarna drar 
slutsatsen att 

ägandeförhållanden 

verkar ha ett samband 

med 
omsorgskvaliteten i 

äldreboendena, men 

att sambandet är 

komplext och 
beroende av hur 

kvalitet definieras. 

Medan offentligt 

drivna äldreboenden 
uppvisar bättre värden 

för strukturella 

kvalitetsindikatorer 

uppvisar 
äldreboenden i privat 

drift bättre värden i 

relation till 

processuella 
kvalitetsindikatorer. 

Att det inte 

förekommer 

kvalitetsskillnader 
mellan olika typer av 

privat drivna 

äldreboenden 

indikerar på att 
vinstmotiv inte är en 

lika avgörande faktor 

för omsorgskvaliteten 

i Sverige som i andra 
länder där frågan har 

undersökts. 

Titel: 

Privatization of 

social services: 
Quality 

differences in 

Swedish elderly 

care. 
Författare: 

De 

kvalitetsindikatorer 

som används i 
studien kan förstås 

utifrån Donabedians 

konceptualisering 

av 
kvalitetsbegreppet, 

Enligt författarna har de 

flesta tidigare studier 

som berör privatisering 
av äldreomsorgen 

fokuserat på dess 

effekter gällande 

kostnader, och studier 
som har fokuserat på 

privatiseringens effekter 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie baserat på 

data från Socialstyrelsens 
kvalitetsundersökning år 

2007. Datainsamlingen gick 

till genom att varje 

äldreboende i Sverige fick 
en enkät där de ombads 

tillhandahålla statistik som 

Huvudsakliga resultaten 

är att privatisering är 

associerad med 
signifikanta 

kvalitetsskillnader. 

Äldreboenden i privat 

drift uppvisade 9% färre 
personal per boende 

samtidigt som de 

Medan offentligt 

drivna äldreboenden 

uppvisade bättre 
värden för strukturella 

kvalitetsindikatorer 

uppvisade 

äldreboenden i privat 
drift bättre värden i 

relation till 
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Stolt, R., 

Blomqvist, P. & 

Winblad, U.  
Tidsskrift: 

Social Science 

& Medicine. 

Årtal: 2011  
 

struktur-process-

resultat modellen. 

i relation till 

omsorgskvalitén anges 

både vara färre och 
mindre framgångsrika. 

Denna studie syftar till 

att bidra till kunskapen 

om privatiseringen av 
social omsorg genom att 

undersöka 

kvalitetsskillnader 

associerade med 
privatisering inom 

svenska äldreboenden.  

täckte olika aspekter av 

kvalitet, samt ange om 

boendet var i offentlig eller 
privat drift. Totalt 

jämfördes 2376 offentligt 

drivna boenden med 253 

privat drivna äldreboenden. 
T-test användes för att 

uppskatta skillnaderna 

mellan medelvärden av 

offentligt och privat drivna 
äldreboenden och logistisk 

regressionsanalys användes 

för att visa sambandet 

mellan offentlig/privat drift 
och kvalitetsindikatorerna. 

uppvisade en högre andel 

av boende som erbjöds 

fler än 2 olika 
måltidsalternativ minst en 

gång/dag, högre andel av 

boende som hade 11 

timmar eller mindre 
nattlig fasta samt högre 

andel av boende som 

deltog i formulerandet av 

sina vårdplaner. Det 
framkom inte några 

kvalitetsskillnader mellan 

offentligt drivna 

äldreboenden exponerade 
för konkurrens och de 

som inte var det.  

processuella 

kvalitetsindikatorer. 

Författarna drar därför 
slutsatsen att boenden 

i privat drift lägger 

vikt på 

serviceaspekterna av 
omsorgen snarare än 

på strukturella 

förutsättningar för 

god omsorg. 
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Titel: 

Marketization 
and the Quality 

of Residential 

Elderly Care in 

Sweden.  
Författare: 

Broms, R., 

Dahlström, C. & 

Nistotskaya, M. 
Tidsskrift: 

QoG Working 

Paper Series. 

Årtal: 2018. 

De 

kvalitetsindikatorer 
som används i 

studien kan förstås 

utifrån Donabedians 

konceptualisering 
av 

kvalitetsbegreppet, 

struktur-process-

resultat modellen.  

Författarna menar att 

tidigare forskning om 
marknadiseringens 

effekter på 

servicekvalitén i 

huvudsak undersökt 
generella skillnader 

mellan offentliga och 

privata aktörer utan att 

explicit testa vilka av de 
sannolikt 

bakomliggande 

orsakerna som inverkar 

på kvalitetsskillnaderna. 

Vidare uppges att 

medan effekten av 

konkurrens nästan alltid 

antas är den mindre ofta 
undersökt, därav finns 

det en brist på forskning 

som specifikt 

undersöker 
konkurrensens effekter 

på kvalitet. Denna 

studie syftar därför till 
att belysa de separata 

effekterna av privat drift 

och konkurrens på 

servicekvalitén inom 
svenska äldreboenden.  

Kvantitativ metod. Studien 

använder data från 
Socialstyrelsen insamlat 

åren 2013–2017. 

Socialstyrelsens årliga 

datainsamling innefattar två 
enkäter, en som samlar in 

data från äldreboendenas 

ledningar angående 

offentligt/privat drift, 
storlek, typ av boende samt 

flera olika 

kvalitetsindikatorer. Den 

andra enkäten riktar sig mot 

de äldre bosatta på 

boendena och undersöker 

deras erfarenheter och 

nöjdhet i relation till 
omsorgen. Datasetet 

innehåller 10 743 

observationer från totalt 

2750 olika äldreboenden, 
insamlat mellan 2013–2017. 

Vidare används data om 

antal budgivare på 
offentliga upphandlingar 

från databasen Opic. Exakt 

analysmetod framkommer 

inte.  

Privat drivna 

äldreboenden uppvisade 
färre antal personal per 

boende samtidigt som de 

uppvisade högre antal 

boenden som hade en 
uppdaterad vårdplan. 

Vidare framkom inget 

samband mellan 

konkurrens och kvalitet 
(varken positivt eller 

negativt), både avseende 

hur privata aktörer 

presterar i närvaron av 

konkurrens från varandra 

samt avseende offentligt 

drivna äldreboenden 

exponerade för 
konkurrens och offentligt 

drivna äldreboenden inte 

exponerade för 

konkurrens. 

Författarna drar 

slutsatserna att medan 
offentligt drivna 

äldreboenden 

uppvisar högre 

kvalitet i strukturella 
kvalitetsindikatorer 

uppvisar privat drivna 

äldreboenden högre 

kvalitet i processuella 
kvalitetsindikatorer. 

Gällande 

konkurrensens 

effekter på kvalitet 

dras slutsatsen att 

konkurrens i sig gör 

förvånansvärt lite för 

omsorgskvaliteten. 

Titel: 
Privatization 

and quality: 

Evidence from 

elderly care in 
Sweden.  

Författare: 

Bergman, M. 

Typen av kvalitet 
som undersöks i 

denna studie är 

”non-contractible 

quality”, vilket 
förklaras som de 

kvalitetsdimensione

r som är svårare för 

Författarna skriver att 

kvalitetsdimensioner som 

är svårare att kontrollera 
och kontraktera löper 

större risk för försämring 

när produktionen av 

välfärdstjänster öppnas 

upp för privata aktörer. 

Dessa 

Kvantitativ metod. Studiens 

huvudsakliga data kommer 

ifrån en enkätundersökning 
författarna genomförde själva 

år 2009 där de samlade in 

data från 276 kommuner 

angående hur de organiserade 

sin äldreomsorgsverksamhet, 

hur stor del av äldreboendena 

Resultaten indikerar på att 
privatisering och den 

ökade konkurrensen den 

är förknippad med 

förbättrade kvaliteten mätt 
i form av dödstal genom 

en 1,6% förminskning av 

dödstalen bland de 

Författarna drar 
slutsatsen att 

privatiseringen har 

ökat en form av ”non-

contractible quality” 
samtidigt som den har 

reducerat kostnaden 

per boende. Två 
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A., Johansson, 

P., Lundberg, S. 

& Spagnolo, G. 
Tidsskrift: 

Journal of 

Health 

Economics. 
Årtal: 2016.  

köparen att utöva 

tillsyn över och 

kontrollera, och 
därav inte heller är 

enkla att skriva 

kontrakt om. 

kvalitetsdimensioner är 

även svårare att 

undersöka empiriskt, 

därav menar författarna 

att det finns mindre 

kunskap tillgänglig om 

”non-contractible 
quality” än om 

kvalitetsdimensioner som 

är mätbara. Syftet med 

denna studie är att 

undersöka hur ”non-

contractible quality” i 

form av dödstal har 

påverkats av 
introduktionen av privata 

aktörer på den svenska 

äldreomsorgsmarknaden, 

genom att titta på data 

från svenska 

äldreboenden under åren 

1990–2009. 

som var i offentlig drift år 

2008 samt när kommunen 

börjat använda sig av 

offentliga upphandlingar i 

relation till denna tjänst. Data 

om dödstal under åren 1990–

2009 inhämtades från 
Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Data om 

genomsnittskostnaden per 

boende i äldreboenden och 

om totala utgifter för 

äldreboenden (på kommunal 

nivå) för åren 2000–2009 

samt data om antal boende på 
äldreboenden under åren 

1990–2009 inhämtades från 

Socialstyrelsen. För analysen 

används en difference-in-

difference-in-difference 

(DDD) modell.  

åldersgrupper som berörs 

av äldreomsorg. Vidare 

visade resultaten även att 
privatiseringen är 

associerad med en 1,7% 

förminskning av 

kostnaden per boende, 
dock hittades inte någon 

skillnad i de totala 

utgifterna för 

äldreboenden vilket 
indikerar på att skillnaden 

jämnas ut av en ökning i 

antal sängar eller längre 

vistelser på boendena. 

möjliga förklaringar 

till resultaten som 

författarna uppger är 
1. konkurrensen som 

ökar till följd av 

privatiseringen och 2. 

att lagstiftningen 
kring offentlig 

upphandling varit mer 

liberal under den 

undersökta perioden, 
vilket möjliggjort en 

stor handlingsfrihet 

för köparna i valet av 

utförare. Detta kan ha 
inneburit att köparna 

lyckats upprätthålla 

kvaliteten genom 

informella hot om 
framtida affärer, 

enligt författarna.  
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Titel: Can State 

Supervision 
Improve 

Eldercare? An 

Analysis of the 

Soundness of 
the Swedish 

Supervision 

Model.  

Författare: 

Hanberger, A., 

Nygren, L. & 

Andersson, K. 

Tidsskrift: 
British Journal 

of Social Work. 

Årtal: 2018. 

Donabedians 

konceptualisering 
av 

kvalitetsbegreppet 

är den enda 

definition som görs 
av kvalitet i relation 

till omsorg, dock är 

detta mer av 

bakgrundsinformati

on än en teoretisk 

ram att förstå 

studiens slutsatser 

kring kvalitet 
utifrån. 

Författarna skriver att 

statlig tillsyn under det 
senaste decenniet 

alltmera kommit att 

betraktas som ett 

effektivt verktyg för att 
upptäcka bristande 

omständigheter och 

förbättra 

välfärdstjänsterna av 

politiska beslutsfattare. 

Trots det ökade 

förtroendet till 

konceptet är det dock få 
studier som undersökt 

hur statlig tillsyn har 

fungerat i praktiken, 

framförallt inom fälten 
socialt arbete och 

äldreomsorg, vilket 

innebär en 
kunskapslucka om 

statlig tillsyn och dess 

effekter. Syftet med 

denna studie är därför 
att undersöka de 

avsedda och oavsedda 

effekterna av den 

svenska statliga 
tillsynen över 

äldreomsorgen. 

Studiens data består av 12 

telefonintervjuer med 
ordföranden för kommunala 

socialnämnder (chairs of 

municipal social welfare 

committees?) samt 12 
telefonintervjuer med 

verksamhetschefer i totalt 

15 olika kommuner. Vidare 

formuleras ett teoretiskt 

ramverk utifrån tidigare 

forskning om tillsyn, 

utvärderingssystem samt 

äldreomsorg som 
identifierar flera möjliga 

avsedda och oavsedda 

effekter av statlig tillsyn. 

Analysmetoden som 
används är programme 

theory (PT) analysis och 

informanternas erfarenheter 
av statlig tillsyn bedöms 

utifrån de tidigare 

formulerade möjliga 

avsedda och oavsedda 
effekterna.  

Resultaten visade att alla 

förutom två av de avsedda 

effekterna uppnåddes 

genom statlig tillsyn: statlig 
tillsyn ansågs inte bidra till 

en generell 

kvalitetsförbättring inom 

äldreomsorgen eller till en 

ökad medvetenhet kring 

nationella regulativa krav 

för 

äldreomsorgsverksamheten. 
Det framkom även 

empiriskt belägg för fyra 

oavsedda effekter av 

tillsynen; de aktiviteter som 

inte kontrollerades som en 

del av tillsynsarbetet blev 

mindre prioriterade, 

tillsynsarbetet bidrog till 
”ritualism” i meningen att 

omsorgsarbetarna 

prioriterade korrekt 

genomförande av 

dokumentation och rutiner 

framför det faktiska 

omsorgsarbetet med 
brukarna, professionella 

uttryckte motstånd och 

ifrågasatte tillsynens 

definition av kvalitet inom 

äldreomsorgen och viss 

omsorgspersonal fick 

misstro för tillsynsarbetet 

och den övergripande 

Författarnas slutsats 

är att statlig tillsyn 
inte är ett effektivt 

verktyg för att öka 

kvaliteten av 

äldreomsorgen och att 
en ökning av tillsynen 

inte kan rättfärdigas 

med detta argument. 

Däremot anses statlig 

tillsyn fortfarande 

vara behövlig för att 

säkerställa transparens 

och för att kunna hålla 
kommuner, offentliga 

och privata utförare 

ansvariga för att verka 

i enlighet med 
nationella regler. 
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styrningen av svenska 

äldreomsorgen.  

Titel: Home 

care for older 

people in 

Sweden: a 
universal model 

in transition. 

Författare: 

Szebehely, M. 
& Trydegård, G. 

Tidsskrift: 

Health & Social 

Care in the 
Community, 

Årtal: 2012 

 

Kvalité och hur 

denna ska mätas 

definieras inte i 

artikeln. 
 

Syftet med artikeln är 

att undersöka 

mekanismerna bakom 

trenderna att hemtjänst 
minskar och att omsorg 

marknadiseras och 

analysera 

konsekvenserna för 
olika socioekonomiska 

grupper av äldre med ett 

universalistiskt 

perspektiv. 

Litteraturöversikt av 

dokument och rapporter. 

Analys av två olika dataset 

från 1988/1989 och 
2004/2005 angående ‘level 

of living’ och data från 

2009 angående användandet 

av RUT. Svarsfrekvensen 
var 98-99 78% och 04-05 

75%. Analysen som 

presenteras är baserad på 

äldre som inte är 
institutionaliserade men 

som rapporterade att de har 

svårigheter att röra sig 

utanför hemmet, att läsa 
själva och som behöver 

hjälp med minst en syssla i 

hemmet. Totalt svarade 810 

personer 1998-1999 och 
348 2004-2005. Siffrorna 

och procenten jämfördes 

med pearsons chi-square 

test. Även logistisk 
regressionsanalys har 

använts. 

Omsorg från familjen har 

ökat framförallt hos äldre 

personer med lägre 

utbildning. 
Marknadisering av 

omsorgstjänster har gjort 

så att de äldre kan köpa 

ytterligare tjänster och 
göra avdrag på kostnaden 

men det verkar främst 

utnyttjas av de äldre med 

högre utbildning och 
bättre ekonomi. Alla 

sociala grupper har alltså 

inte påverkats lika och 

klasskillnader uppstår 
ytterligare. Resultat 

antyder också att vissa 

äldre som har råd 

använder privata tjänster 
istället för offentliga och 

inte endast som extra 

utöver. 

Svensk hemtjänst som 

en universal 

välfärdstjänst anser 

författarna vara hotad. 
Många små 

förändringar gör 

tillsammans stora 

skillnader och kan 
leda till en dualisering 

av omsorgen. Fler 

äldre behöver förlita 

sig på anhörigas 
omsorg samtidigt som 

den rikare minoriteten 

har råd att köpa 

tjänster. Detta i sin tur 
kan leda till att den 

offentliga omsorgen 

domineras av de med 

sämre 
socioekonomiska 

förutsättningar vilket 

kan leda till sämre 

kvalité på omsorgen. 
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Titel: Exit, 

voice and 

indifference – 

older people as 
consumers of 

Swedish home 

care services. 
Författare: 
Vamstad, J. 

Tidsskrift: 

Cambridge 

University press 

Årtal: 2016 

Kvalité definieras 

inte men talas 

utifrån de nivåer 

som nämns i 
Donabedians 

modell. 

 

Artikeln studerar hur 

väl äldre personer med 

omsorgsbehov förstår 

sin roll som 
konsumenter på en 

marknad och hur de 

använder den. Syftet är 

att utforska hur de äldre 
kan påverka sin 

hemtjänst så att den 

överensstämmer med 

deras behov och 
preferenser. Fokus är på 

valfrihetssystemet 

(LOV). Hur använder 

de äldre sin ‘voice’ och 
‘exit’ enligt Hirschmans 

teori och hur antar de 

sin roll som 

konsumenter? Är det 

möjligt att göra äldre 

med vårdbehov till 

konsumenter? 

Studien är baserad på data 

från ett tre år långt 

forskningsprojekt med 

telefonintervjuer då en stor 
del äldre i tre svenska städer 

tillfrågas om ämnet. 

Majoriteten av datan i den 

här studien är från 2012 då 
324 äldre intervjuats. 

Intervjuerna var 

strukturerade och alla 

ställdes samma frågor vilket 
tog ungefär 15 minuter till 

en timme. 364 personer 

intervjuades och 324 

svarade, responsfrekvensen 

var 89%. 

Resultaten visar att de 

äldre hade svårt att förstå 

hur de väljer och varför. 

De gör inte val som 
förväntas av en aktiv 

konsument såsom 

valfrihetsmodellen avsett. 

Vidare visar resultaten 
hur äldre personer med 

omsorgsbehov gör dåliga 

val och misslyckas med 

att se meningen med 
valfriheten. De har även 

svårt att byta 

omsorgsgivare. 

Författarna beskriver att 
baserat på resultaten 

verkar det inte troligt att 

kunna göra de äldre till 

starka konsumenter i 

dagsläget. 

Äldre har problem med 

att använda sig av 

valfrihetsmodellen. De 

byter nästan aldrig 

omsorgsgivare och 

agerar inte som de 

konsumenter de bör 

agera som. Detta leder 

till att kvalité inte ökar 

genom den här typen av 

system vilket var 

meningen bakom det. 

Dessutom gör de valen 

när de är i dålig form, 

sjuka och i behov av 

omsorg och vård. Det 

djupt rotade nyliberala 

marknadsparadigmet 

försöker organisera 

välfärden efter 

marknadsprinciper vilket 

i detta fall inte fungerar. 

Författarna skriver dock 

att om vi ser det från en 

annan vinkel ser vi att 

detta har lett till nya 
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metoder och tekniker 

samt en ökning av 

privata bolag som 

dessutom ofta styrs av 

kvinnor. Marknaden 

fungerar dock ej för 

konsumenterna vilket är 

dess främsta funktion. 

Titel: 
Privatization of 

social care 

delivery – how 

can contracts be 
specified?  

Författare: 

Isaksson, D., 

Blomqvist, P. & 
Winblad, U. 

Tidsskrift: 

Public 

Management 
review.  

Årtal: 2018. 

De kvalitetskrav 
som analyseras i 

studien kan förstås 

utifrån Donabedians 

konceptualisering 
av 

kvalitetsbegreppet, 

struktur-process-

resultat modellen. 

Författarna skriver att 

offentlig upphandling är 

en form av privatisering 
som ofta används i social 

omsorg där staten oftast 

vill behålla en offentlig 

finansiering för att 

säkerställa en jämlik 

tillgång till tjänsterna för 

alla, samtidigt som de vill 

utnyttja 
kostnadseffektiviteten av 

privat entreprenörskap 

och konkurrens i 

produktionen av 

välfärdstjänsterna. För att 

fortsatt kunna säkerställa 

att tjänsterna håller en 

viss kvalitet är det dock 
nödvändigt att kontrakten 

formuleras på ett sådant 

sätt som möjliggör för 

offentliga myndigheter 

att utöva tillsyn och 

kontrollera kvaliteten av 

tjänsterna som 
upphandlas. Syftet med 

denna studie är att 

undersöka kvalitetskrav 

från olika offentliga 

upphandlingar av 

äldreboenden och 

bedöma i vilken grad 

kraven är kontrollerbara 
för offentliga 

myndigheter i praktiken. 

Kvalitativ metod. 8 kontrakt 
från 4 olika kommuner (2 

från varje) som sammanlagt 

innehöll 1005 kvalitetskrav 

analyserades med hjälp av 
en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Datainsamlingen gick till 

genom att varje kommun 
kontaktades per telefon eller 

mejl och ombads 

tillhandahålla 

anbudsdokumenten och 
kontrakten för de 2 senaste 

offentliga upphandlingarna 

av äldreboenden. 

Resultaten visade att nästan 

25% av alla kvalitetskrav inte 

var kontrollerbara till följd av 

för vaga och imprecisa 

formuleringar, omkring 70% 

klassificerades som delvis 

kontrollerbara i meningen att 

det var möjligt att avgöra om 

kraven uppnåtts eller inte, 

men inte möjligt att mäta till 

vilken utsträckning de 

uppnåtts. Enbart omkring 5% 

av kraven klassificerades 

både som kontrollerbara och 

kvantifierbara, vilket innebär 

att de formulerats tillräckligt 

specifikt för att kunna 

bedöma om och i vilken 

utsträckning de uppnåtts. Den 

största andelen av de 

kvalitetskrav som inte 

bedömdes som kontrollerbara 

relaterade till hälsovård och 

rehabilitering, samarbete med 

anhöriga/andra samt 

omsorgsarbete och sociala 

aktiviteter. De flesta 

kvalitetskrav som bedömdes 

vara delvis kontrollerbara 

relaterade istället till 

dokumentation, säkerhet och 

krishantering etc. De flesta 

av de kontrollerbara och 

kvantifierbara 

kvalitetskraven relaterade 

istället till organisation och 

personalfrågor och 

påverkans- och 

klagomålsprocedurer för 

brukare.  

Författarna drar 

slutsatsen att de 

undersökta kontrakten i 
överlag uppvisar en låg 

grad av 

kontrollerbarhet. Det 

framkommer att detta 

försvårar för 

kommunerna att avgöra 

om kvalitetskraven 

uppnås eller inte och 
även försvårar att hålla 

privata utförare 

ansvariga i de fall man 

inte är nöjd med 

prestationen. Vidare 

dras slutsatsen att det är 

svårare att formulera 

kontrollerbara 
kvalitetskrav för 

områden som är 

specifika för 

äldreomsorg, som 

själva omsorgsarbetet 

mellan personal och 

brukare, i jämförelse 
med mer allmänna 

områden som 

personalfrågor och 

dokumentation. 

Författarna menar att 

det på så vis 

framkommer en 

spänning mellan 
kontraktslogiken och 

de egenskaper som kan 

påstås utmärka en god 

omsorg, som 

flexibilitet i relation till 

växlande behov.  
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Titel: 

Privatisering av 
välfärdstjänster: 

hur garanteras 

kvalitet i vård 

och omsorg? 
Författare: 

Winblad, U., 

Mankell, A. & 

Olsson, F. 
Tidsskrift:  

Statsvetenskapli

g tidskrift    

Årtal: 2015 

Artikeln 

koncentrerar sig på 
fyra utvalda 

kvalitetssäkringsme

kanismer som 

återfinns i lagarna 
LOV och LOU. (1) 

utformandet av 

kontrakt med de 

privata utförarna, 
(2) uppföljningen av 

kontrakt, (3) 

brukare och 

patienters egna, 
initiala val av 

utförare samt (4) 

deras omval av 

utförare. 

Syftet var att undersöka 

om de övergripande 
kvalitetssäkringsmekani

smerna som finns 

inbyggda i 

privatiserings- och 
valfrihetsmodellerna 

skapar förutsättningar 

för att följa upp 

kvaliteten hos privata 
utförare i sjukvård och 

äldreomsorg. 

Litteraturöversikt anges 

som metod. Det framgår 
inte exakt hur urval har gått 

till. 

Artikeln beskriver att den 

offentligt organiserade 
kvalitetsstyrningen har 

omfattande svårigheter 

inom just vård och 

omsorg. Problemen när 
det gäller själva 

kontrakten ligger 

framförallt i: (1) 

tjänsterna är komplexa 
och personnära vilket gör 

det svårt att på förhand 

fastställa deras exakta 

innehåll, (2) svårigheterna 
för beställarna att 

precisera vilka resultat 

utföraren förväntas uppnå, 

samt (3) att hitta 
uppföljningsbara 

kvalitetsindikatorer. 

Att på förhand 

definiera ”mjuka” 

tjänsters exakta 

innehåll och formulera 

krav som det går att 
mäta resultat av verkar 

nästintill omöjligt. 

Kontrakten är vagt 

formulerade och 

misslyckas ofta med att 

formulera vad 

vården/omsorgen ska 

innebära. Detta leder 
till svårigheter i att 

följa upp och 

kontrollera. Författarna 

anser att man kan 

ifrågasätta hur väl 

landsting och 

kommuner har kontroll. 

Nuvarande sätt att 
kvalitetssäkra anses ha 

tydliga brister när 

verksamheten utförs av 

privata aktörer. Även 

då vi har egna vårdval 

för att kvalitén ska 

gynnas fungerar det 
inte. Risken blir att 

medborgarna inte kan 

få den vård och omsorg 

som de betalar för och 

lovats. 

Titel: User 

choice in 

Swedish 
eldercare – 

conditions for 

informed choice 

and changed 
service quality. 

Författare: 

Moberg, L., 

Blomqvist, P. & 
Winblad, U. 

Tidsskrift: 

Journal of 

European 
Social Policy        

Årtal: 2016 

Studien använder 14 

kvalitetsindikatorer 

och 4 centrala 
dimensioner för att 

mäta 

omsorgskvalité. Det 

är omsorgsarbetares 
kontinuitet, deras 

kompetens, 

klientinflytande och 

klientnöjdhet. 
Donabedian nämns 

inte men 

indikatorerna faller 

samman med hans 

modell. 

Syftet med studien är att 

undersöka om de äldre 

som använder hemtjänst 
har möjlighet att göra 

informerade val av 

vårdgivare. 

 

Litteraturöversikt och 

fallstudie. Fallstudien 

undersöker om information 
om kvalité på tjänster finns 

att tillhandahålla. Analysen 

är baserad på data från 223 

utförare i 10 kommuner. 
Studien analyserar 

webbaserad textad 

information som finns för 

att de äldre ska kunna göra 
informerade val. 

Majoriteten av utförarna är 

privata. Metoden är främst 

innehållsanalys strukturerad 
med ett analytiskt ramverk 

som konstruerats för 

studien, detta genom att 

analysera och klassificera 
teman och mönster i 

texterna. Kommunerna 

valdes genom att använda 

’the most likely case 

selection logic’. 

Resultaten indikerar att 

informationen var 

bristande och saknade 
viktiga 

kvalitetsdimensioner. 

Litteraturöversikten visar 

att en viktig förutsättning 
för att göra informerade 

val är att de äldre behöver 

ha tillgång till 

kvalitetsinformation 
relevant både för dem 

själva och för 

omsorgsexperter. En 

annan förutsättning var att 
informationen behövde 

vara pålitlig, lättåtkomlig 

och borde vara 

skräddarsydd för klientens 
egna behov och 

preferenser. Även den 

mest grundläggande 

informationen om kvalité 
saknades och därmed 

även förutsättningarna för 

Den information som 

saknades var främst om 

kvalité och det blir 

därmed en större risk att 

kunder väljer baserat på 

kostnad. Den svenska 

valfrihetsmodellen bär 

med sig risker och 

misslyckas med att nå 

sina mål vilket är att 

stärka de äldre och 

garantera ökande kvalité 

på omsorgen. De äldre 

har inte möjlighet att 

välja omsorgsgivare 

baserat på sina egna 

preferenser och deras val 

är inte troliga att påverka 

kvalitén. Studien 

besvarar inte varför 

informationen var så 

bristande men författarna 

ser en förklaring som att 

det kan handla om 

kostnader att göra 

informationen 

lättillgänglig och lätt att 

förstå ansetts höga av de 

lokala myndigheter som 
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användarna att göra 

informerade val. 

bär ansvaret. Att 

beskriva vad som är god 

kvalité och relevanta 

kvalitetsindikatorer är 

också svårt. 

 


