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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine and describe how politicians and directors of 
care define and experience quality in aged care facilities. Further on we wanted to 
compare on which fundamental principles the participants base their opinion about 
quality and how they work with quality. 
   To reach our aim we conducted five interviews with politicians and directors of care. 
   The results show that it is hard to determine quality in an unambiguous and objective 
way. Quality in aged care appears to be about relations and encounters amongst people. 
The participants in our study agree that experiences are subjective and depending on 
individual expectations. 
   There are fundamental principles shared by both politicians and directors of care 
regarding safety and respect of human integrity. 
   Directors of care point out the difficulties in having multiple perspectives to consider, 
residents and their relatives have other expectations on what services should be provided 
than the directors of care understand to be their assignment from the local government. It 
appears to be a gap between political goals and reality. 
   The future will bring changes, regarding both needs and expectations. The participants 
see a challenge in developing aged care and meeting new generations of elderly. 
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1. Inledning 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel ges en inledande presentation av uppsatsen. Därefter beskrivs 
studiens syfte, frågeställningar samt studiens avgränsningar och definitioner. 
Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen. 
________________________________________________________________________ 
 
Vi har nog alla en önskan om att de varor och tjänster vi betalar för ska vara av god 
kvalitet. Det ska kanske vara hållbart, prisvärt, svenskt, och på toppen av allt så ska 
tjänsten eller varan helst vara kvalitetsmärkt/certifierad. Vi har funnit att äldreomsorgen 
inte är något undantag. Ute i verksamheterna pågår ett ihärdigt arbete med 
verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring där man använder olika metoder för att mäta 
kvalitet. Intressant blir därför att fråga sig vems eller vilkas anspråk som utgör underlag 
för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Är det brukarnas individuella behov, är det 
ledningens strävan efter en effektiv verksamhet, eller är det de politiska beslutsfattarnas 
visioner som styr hur detta arbete utformas? 
   I litteraturen hittar vi resultat som visar på att kvalitetsbegreppet är mångdimensionellt 
och kan ges innehåll från olika utgångspunkter och synsätt. Vi har professionella och 
privata erfarenheter som har givit oss en liknande bild av kvalitetsbegreppets 
komplexitet.  
   Tidigare tänkte man kring kvalitet i absoluta termer, medan man på senare tid har insett 
problematiken med att kvalitet i omsorg många gånger är ett relativt begrepp, beroende 
av individers subjektiva upplevelser. Det borde därför vara omöjligt att i praktiken 
samordna och enas kring en kollektiv uppfattning om vad kvalitet är. Dessutom ger den 
vida definitionen i Socialtjänstlagen (SoL), som säger att: Insatser inom socialtjänsten 
skall vara av god kvalitet (3kap3 §) stort utrymme för de folkvalda politikerna i varje 
kommun att bestämma vad god kvalitet ska vara. Utifrån dessa beslut är det sedan upp till 
varje enskild verksamhet att konkretisera den vida definitionen i det praktiska 
äldreomsorgsarbetet.  
   Oavsett vad som ligger till grund för enhetschefernas och beslutsfattarnas uppfattning 
av vad god kvalitet är, så kan vi anta att det får konsekvenser för arbetet som utförs. Vi 
tror att det blir problematiskt att säkerställa kvalitet då det är ett så mångdimensionellt 
begrepp och så otydligt definierat i lagen.  
   Det finns en hel del forskning som problematiserar svårigheterna med att säkerställa 
och mäta kvalitet och som beskriver en mängd olika mätmetoder och modeller som utgår 
ifrån ledning-personal- och brukarperspektivet. Då vi har valt att studera enhetschefers 
och politiska beslutsfattares upplevelser av vad god kvalitet är går vi inte närmare in på 
vilka dessa modeller och mätmetoder är, vi kan dock konstatera att mycket av 
diskussionerna kring kvalitet inom äldreomsorgen idag i stor utsträckning går ut på att 
säkerställa den kvalitet som verksamheterna kan erbjuda. För att skapa dynamik i studien 
har vi även valt att med hjälp av en teoretisk ram jämföra vilka generella principer som 
ligger till grund för hur intervjupersonerna tänker kring, och arbetar för att uppnå god 
kvalitet.  
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Syfte  
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka och beskriva hur enhetschefer och 
politiska beslutsfattare definierar och upplever kvalitet i äldreomsorgens särskilda 
boendeformer. Vidare syftar studien till att jämföra vilka generella principer som kan 
ligga till grund för uppfattningen om vad god kvalitet är och hur man arbetar för att 
uppnå god kvalitet nu och i framtiden. 

Frågeställningar 
 

• Vad är god kvalitet i äldreomsorgens särskilda boendeformer enligt enhetschefer 
och beslutsfattare?  

 
• Vilka generella principer ligger till grund för uppfattningen om vad god kvalitet är 

och hur arbetar man för att uppnå god kvalitet i äldreomsorgens särskilda 
boendeformer? 

 

Studiens avgränsningar och definitioner 
 
I vår studie har vi inte haft som utgångspunkt att själva beskriva vad kvalitet kan vara i 
handfasta termer. Valet av ledningsperspektivet har gjort att vi genomgående i uppsatsen 
talar om kvalitet på en något abstrakt nivå. 
   I Svenska akademiens ordlista anges att kvalitet betyder värde, egenskap, beskaffenhet; 
god beskaffenhet. Kvalitet är i sig ett neutralt begrepp och man kan tala om både god och 
dålig kvalitet. I dagligt tal förknippar dock de flesta ordet kvalitet med ett positivt 
värdeomdöme, kvalitet blir samma som god kvalitet. I vår studie har vi har därför valt att 
använda ordet i den bemärkelsen.  
   Materialet i studien baseras på intervjuer med personer verksamma inom Stockholm 
stad. Två som representanter för politiska beslutsfattare, en på central nivå i 
Äldrenämnden och en på lokal nivå i en stadsdelsnämnd. Stockholm stad består av 18 
stadsdelar (14st from 1/7-2007) och 14 stadsdelsnämnder. I stadsdelsnämnden tas de 
politiska besluten och ledamöterna bär det yttersta ansvaret för verksamheten. 
Äldrenämnden är en av 14 facknämnder direkt underställda kommunstyrelsen. 
   Tre av intervjupersonerna är enhetschefer inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 
i Stockholms stad.  
   Särskilt boende är ett samlingsbegrepp för olika boendeformer som personer över 65 år 
kan flytta till efter ett biståndsbeslut. Enhetscheferna i vår studie är mellanchefer på 
sådana boenden med ansvar för personalen och driften av verksamheten. De tre 
representerar olika driftsformer: kommunal, privat- vinstdrivande och icke vinstdrivande 
stiftelse. 
 
 

2 



 

Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet ges en inledande presentation av 
uppsatsen samt av studiens syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet består av en 
redogörelse av tidigare forskning, som vi funnit relevant för ämnet, samt tillämplig 
lagstiftning. I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. I det fjärde 
kapitlet beskrivs den valda metoden samt hur undersökningen gått till och hur analysen 
genomförts. Det femte kapitlet består av redovisning av resultat och analys. I det sjätte 
kapitlet följer resultat- och metoddiskussion, avslutningsvis framför vi förslag på 
framtida forskning och socialpolitiska överväganden. 
 

2. Tidigare forskning 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas den forskning och litteratur som vi funnit genom 
litteratursökningar och som bedöms ha relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. 
________________________________________________________________________ 
 
Initialt sökte vi efter svensk forskning som på något sätt var relevant till begreppen 
kvalitet inom äldreomsorgen, kvalitetssäkring, och kvalitetsmätning. I litteraturen hittar 
vi resultat som visar på att kvalitetsbegreppet är mångdimensionellt och kan ges innehåll 
från olika utgångspunkter och synsätt. 
   Ofta används ordet kvalitet för att uttrycka hur bra någonting är, att det är av ”hög 
kvalitet”. Ibland är dessa egenskaper klart och specificerat mätbara, men i vissa fall just 
karaktäriserade av att de inte går att mäta, något som man inte kan sätta siffror på 
(Bejerot & Hasselbladh, 2002). 
 

Historisk överblick 
 
Tankar om kvalitet fanns redan inom den forntida egyptiska statsmakten som 
kontrollerade att papyrus verkligen var gjort av det gräs som ger den kvalitet som papyrus 
skulle ha. Hantverkarskrån har i olika länder och tider sedan utvecklat normer för 
produkters kvalitet (Hasselbladh & Lundgren, 2002). Hur man kan uppnå en effektiv och 
framgångsrik verksamhet genom högre kvalitet på produkter och tjänster är ett 
dominerande tema för organisationer världen över 
   Kvalitetsbegreppet har en intressant historia, under den tidiga industrialismen blev 
styrning i företag en fråga efter lång process av doktrin- och kunskapsbildning. Detta har 
bl.a. kunnat illustreras med hjälp av studier av en brittisk företagares dagböcker från 
mitten av 1800-talet. Dagböckerna vittnar om ett företag som helt saknade styrning för att 
mäta och styra kostnader i tillverkningsled. Man hade ingen kunskap om 
sammanhängande principiella idéer om vad och varför något skulle styras i företaget. Vid 
denna tidpunkt fanns inte heller någon offentlig debatt kring dessa frågor ( Hasselbladh & 
Lundgren, 2002).  
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   Forskning om kvalitetsstyrning har bedrivits sedan 1920-talet, främst inom 
tillverkningsindustrin. Ur denna tradition har under de senaste årtiondena forskning inom 
tjänsteproducerande verksamheter växt fram, där man utvecklat studierna om 
kvalitetsstyrning till att omfatta både varor och tjänster (Larsson, 1998). 
Transformationen inleds med att ”kunden” blir ett nytt och allomfattande ideal för 
styrning och utvärdering i verksamheter (Hasselbladh & Lundgren, 2002). 
 

Kvalitetsbegreppets problematik 
 
Som introduktion till ämnet kvalitet har vi valt böckerna Quality is free av Philip B 
Crosby (1979), som ses som en klassiker, och för att få en mer kritisk synvinkel Quality: 
a critical introduction av John Beckford (1998). Crosby lägger fokus vid att 
ledningsprocessen är nyckel till kvalitet, det vill säga om ledningsprocessen inte kan 
uppnå kvalitet kommer inte heller produkten eller tjänsten att göra det, det finns alltså 
inget som heter ”kvalitetsproblem”. Produktens kvalitet existerar inte i ett vakuum utan är 
alltid ett resultat av ledningsprocessen (Crosby, 1979). Beckford menar även han att den 
mest kritiska punkten i strävan efter kvalitet är ledningens engagemang, utan den faller 
systemet. Beckford påpekar att många författare på området framhåller just detta men att 
ingen går närmare in på hur man lyckas.  
   Skälen för att uppnå kvalitet är oftast negativa, fortsätter Beckford. Ofta är det för att 
avvärja motgångar, för att reducera kostnader, stå emot konkurrenter etc. Dessa skäl är 
visserligen mätbara, men de är också uteslutande kortsiktiga, de tvingar ledningen att 
frångå kvalitetssträvan. Enligt Maslows behovshierarkier kommer sådana 
kvalitetsprogram, som är fokuserade på undvikande, från de grundläggande 
organisatoriska behoven av struktur och trygghet. Total kvalitet kan aldrig uppnås enligt 
Beckford, det finns alltid utrymme för ytterligare förbättringar. Men om trycket på 
förbättringar lättar, tenderar organisationen att falla tillbaka och nöja sig med en lägre 
prestationsnivå. Detta sätt att tänka är lika viktigt att applicera inom offentlig sektor som i 
tillverkningsindustrin, menar Beckford. 
 

Kvalitet ur olika perspektiv 
 
Olika forskningstraditioner har olika sätt att förhålla sig till begreppet kvalitet. Det gäller 
exempelvis om kvalitet är ett absolut begrepp som kan definieras och mätas eller om det 
är ett relativt begrepp som varierar beroende på olika förhållanden (Larsson, 1998). 
Traditionellt sett är det i huvudsak det absoluta begreppet som har genomsyrat vård- och 
omsorgsforskningen. Utifrån det relativa begreppet saknas fortfarande forskning om 
relationen mellan beslutsfattare och chefers syn på kvalitetsbegreppet. Vi tror att det är 
relevant att studera äldreomsorgen ur båda perspektiven. Ur beslutsfattarnas perspektiv är 
det viktigt att kunna mäta och säkerställa kvalitet. För att kunna förvissa sig om att målen 
för verksamheten uppnås behöver man fastställa en absolut grundläggande kvalitet. 
Samtidigt är det nödvändigt för utförarna/enhetscheferna att använda sig av insikten om 
att relationer är relaterade till subjektiva upplevelser. 
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Relativ och absolut kvalitet inom vård och omsorg 
Larsson (1998) talar om att man inom tjänsteforskningen ser begreppet kvalitet som 
relativt, dvs. högsta kvalitet är inte alltid ”rätt” kvalitet. En vanlig definition av 
tjänstekvalitet är att tjänsten ska motsvara kundens förväntningar och tillgodose dennes 
behov/krav (Edvardsson & Thomasson, 1989). Konsekvensen av denna definition blir att 
låga förväntningar och krav från kunder sänker nivån för när tjänsten är av ”god” kvalitet.  

Graden av ”nöjdhet” påverkas därför av den fattiges förnöjsamhet och den rikes 
missnöje (Larsson, 1998 s. 10-11).  

   Tjänsteforskningen inom äldreomsorgen tar inte heller hänsyn till att brukaren befinner 
sig i beroendeställning till vårdgivaren, vilket också påverkar om och i vilken 
utsträckning han/hon uttrycker missnöje med vården (a.a.). Samma konstaterande gör 
Ingvad och Olsson (2000). 
   För att ytterligare förstärka den subjektiva upplevelsens betydelse ger Peter Drucker, en 
österrikisk ekonom och professor i filosofi, statsvetenskap och samhällsvetenskap denna 
förklaring till vad kvalitet är: 

Quality in a product or service is not what the supplier puts in. It is what the 
customer gets out and is willing to pay for. A product is not “quality” because it 
is hard to make and costs a lot of money, as manufactures typically believe. That 
is incompetence. Customers pay only for what is of use to them and gives them 
value. Nothing else constitutes “quality”. (Drucker 1985 i Larsson 1998, s.7)  

Alltså påverkas kundens upplevelser både av förväntningar och tidigare erfarenheter.  
Som vi nämnt ovan står ”kunder” inom socialtjänsten dock alltid i någon form av 
beroendeställning och kan därför inte så lättvindligt bara betala för det de är nöjda med, 
även om kundvalsmodellen är tänkt att förbättra den möjligheten. 
   Till skillnad från tjänsteforskningens synsätt betraktar man inom den medicinska 
professionen kvalitet som ett absolut begrepp. Detta innebär att vissa aspekter av 
vårdkvalitet faktiskt kan (och bör) mätas oberoende av patientens upplevelse (Larsson, 
1998). 
   Världshälsoorganisationen (WHO) definierar vårdkvalitet som:  

..en rad egenskaper inom vården så som effektivitet, ändamålsenlighet, 
rationalitet, jämlikhet, godtagbarhet, tillgänglighet, samt vetenskaplig och teknisk 
kvalitet (a.a.). 

   Hälso- och sjukvårdsforskaren John Øvretveit (1992, s2) har lanserat en definition av 
vårdkvalitet som ansluter till WHOs uppfattning, där vårdens kvalitet relateras till både 
behov och resurser: 

Fully meeting the needs of those who need the service most, at the lowest cost to 
the organization, within limits and directives set by higher authorities and 
purchasers. 

Definitionen anger att vårdens resurser ska riktas till dem som bäst behöver vård, dvs. 
utgångspunkten är hela befolkningens hälsoproblem. 
 

Kvalitet i den offentliga sektorn  
 
I och med att offentlig sektor finansieras med skattemedel och ska tjäna allmänheten 
berör därför kvaliteten på den offentliga sektorns tjänster oss alla; väljare, skattebetalare, 
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politiker och producenterna av tjänsterna. Detta konstaterar man i finansdepartementets 
rapport Kvalitet och produktivitet: teori och metod (DS 1994:23). Politiska beslutsfattare 
utgår från vad de uppfattar vara god kvalitet och rättar sina beslut efter detta samtidigt har 
producenter och vårdtagare sina uppfattningar om vad som är kvalitet och hur olika slags 
kvalitet skall värderas (Larsson, 1994). 
   Olsson & Ingvad (2000) betonar i boken Köp, sälj och platta till! relationens betydelse 
för kvalitet i offentlig verksamhet. De menar att förutsättningen för att omsorgen eller 
vården om den enskilde individen ska fungera är att personal och vårdtagare kan 
samordna sina föreställningar, förväntningar, värderingar och handlingar. Vi har inte 
funnit någon annan som så tydligt vågat presentera det som av Olsson & Ingvad beskrivs 
som en förutsättning för ett fungerande kvalitetsinriktat arbete. Vad gäller organisationen 
menar de att det krävs ett öppet samspel och välorganiserad samverkan mellan de olika 
nivåer som verksamheten består av (a.a.). 
 

Kvalitet i äldreomsorgen 
Behovet av att kunna följa upp verksamheter inom äldreomsorgen har skapats av en 
situation med allt större besparingskrav, minskade resurser och ett ökat vårdbehov 
samtidigt som äldreomsorgen ska upprätthålla en god kvalitet. Detta har lett till ett 
intresse inom forskningen för modeller och metoder för att mäta kvalitet. Dessutom har 
man i senaste omarbetningen av Socialtjänstlagen (SoL) (proposition 1996/97:124) 
tillfört en bestämmelse att Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 
Kvaliteten i verksamheten skall också systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
(3kap 3§ SoL). I propositionen anförs att kravet på god kvalitet skall gälla både privat 
och offentlig verksamhet inom Socialtjänsten och för såväl myndighetsutövning som 
övriga insatser. 
   I rapporten ”Hot eller möjlighet?” (Nordlander, 1999) intresserar man sig för hur lagens 
definition av god kvalitet används inom äldreomsorgen. Rapporten är ett resultat av en 
utvärdering av kvalitetsarbete vid Umeås äldre- och handikappomsorg. Nordlander menar 
att den vida formuleringen av kvalitetsbegreppet i SoL lämnar stort utrymme till 
verksamheterna själva att finna egna metoder och instrument för kvalitetsutveckling. 
   För äldreomsorgen innebär det att ansvaret vilar på vårdgivaren, dvs. de politiska 
nämnderna, att fastställa verksamhetens inriktning/policy avseende kvalitet och 
ambitioner att tillgodose vårdtagarens behov. Det är sedan verksamhetschefens ansvar att 
styra verksamheten mot uppsatta mål, dvs. ta fram och fastställa ett ändamålsenligt 
kvalitetssystem. Socialstyrelsen har utarbetat föreskrifter och allmänna råd angående 
ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, Lagen om vård av unga (LVU), 
Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). Härmed åläggs nämnden att inrätta ett ledningssystem för det 
systematiska kvalitetsarbetet för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet (3kap 3§, SOFS 2006:11). Ledningssystemet skall också 
säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och 
utvärdering av verksamhetens planering, genomförande och utveckling (4kap 6§ SOFS 
2006:11). 
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Kan man mäta kvalitet? 
 
I rapporten Man mäter och mäter (Norman, 1999) problematiseras även definitionen av 
kvalitet inom äldreomsorgen och författaren pekar på att allt handlar om perspektivval, 
för vem är det god kvalitet? Rapporten granskar olika modeller som med olika 
inriktningar fångar in olika delar av verksamheten. Modellerna avser att mäta den 
enskildes behov, standardisera och mäta avgränsade områden inom vård och omsorg, 
beskriva verksamheten/bygga upp kvalitetssystem i verksamheten och mäta delar av 
verksamheten utifrån olika intressenters uppfattning. Norman betonar svårigheten i att 
arbeta konkret med kvalitet, då en verksamhet rymmer många olika delar.  

Att bygga upp ett kvalitetssystem utgör ingen garanti för att äldreomsorgen 
bedrivs med god kvalitet, men det kan ge verksamheterna en bra grund att utgå 
ifrån i det dagliga arbetet (Norman, 1999 s 48).  

   Den norska forskaren Britt Slagsvold är en av dem som har riktat kritik mot 
kvalitetsmätningar. Hon har i sin avhandling ”Mål eller mening. Om å måle kvalitet i 
aldreinstutitioner (1995) kritiskt granskat litteratur om kvalitet på sjukhem. Slagsvold 
menar att de mått man använder idag ofta inte mäter det som är relevant för att de gamla 
ska ha det så bra som möjligt, men man tror att de är valida och om man då använder 
dem som riktlinjer för praxis så ger de upphov till en form av ”kvasikvalitet” (Norman, 
1999). 
   Även i boken Vad förgår och vad består? (Eliasson–Lappalainen & Szebehely, 1998) 
framförs i kapitlet Omsorgskvalitet i svensk hemtjänst hotad eller säkrad av att mätas? en 
kritisk hållning gentemot utvärderingar av kvalitet inom äldreomsorgen. Kvalitet i 
verksamheter som syftar just till omsorg och där det handlar om subjektiva upplevelser i 
möten och relationer mellan människor, kan betraktas som ytterligt svåra att reducera till 
mätbara egenskaper. Enligt författarna tycks dock inte vetskapen om dessa svårigheter 
leda till frågan om kvalitet är något som överhuvudtaget kan och bör mätas och 
standardiseras. 
 

Lätt att exemplifiera men svårt att definiera 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kvalitet är ett mycket svårfångat begrepp och vad 
som är god kvalitet kan inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. På grund av detta 
är det svårt att finna lämpliga mätmetoder, kvalitet kan beskrivas och ses ur många olika 
perspektiv. Kritik har också riktats mot befintliga mätmetoder; kan och bör man 
överhuvudtaget mäta kvalitet? 
   Människors olika behov och förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som 
är god kvalitet. Kvaliteten inom äldreomsorgen berör flera parter och bör därför inte 
enbart ses ur ett brukarperspektiv, utan bör även bedömas ur ett personal- lednings- och 
medborgarperspektiv (Westlund & Edvardsson, 1998). Både svenska och utländska 
forskare drar liktydiga slutsatser som pekar på att verksamhetens ledning har en 
överordnad betydelse för kvalitetsutfallet. 
   I den tidigare forskningen som vi har tagit del av jämförs ledning-personal-
brukarperspektivet. Det vi tycker saknas är jämförelser mellan beslutsfattare och 
enhetschefers perspektiv. Vilka generella principer ligger till grund för uppfattningen om 
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vad god kvalitet är och hur man arbetar för att uppnå god kvalitet? Oberoende av vilket 
perspektiv man utgår ifrån, kan man anta att det får konsekvenser för arbetet som utförs. 
   Oavsett på vilket sätt man har närmat sig området kvalitet i litteraturen är det uppenbart 
att det är problematiskt att säkerställa vad god kvalitet i äldreomsorgen egentligen är.  
 

3. Teoretiskt perspektiv 
________________________________________________________________________ 
Kapitlet innehåller en presentation av vår valda teori och de teoretiska perspektiv 
vi kommer att använda oss av, samt vilken relevans vi tycker att den har för vårt 
empiriska underlag. Vi vill med teorins hjälp analysera vilket/vilka synsätt som 
dominerar inom äldreomsorgen. 
________________________________________________________________________ 
 

Val av teori 
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning och vår förförståelse har vi en tanke om att olika 
parter inom äldreomsorgen rättfärdigar sitt handlande utifrån olika faktorer. Utifrån våra 
funderingar kring hur enhetschefer och de politiska beslutfattare upplever och definierar 
kvalitet, använder vi oss av Luc Boltanskis och Laurent Thévenots teori om sex olika 
”världar” som teoretisk referensram. Dessa världar presenteras i boken De la justification 
les économies de le grandeur (On Justification: Economies of worth, 2006). Författarna 
kallar världarna: Inspired, där spontanitet och kreativitet värderas, world of Fame som 
fokuserar på influenser och synlighet, Domestic, som kretsar kring traditioner och arv, 
Civic-samhällssfären, Market, som är arenan för konkurrens och risktagande och slutligen 
den tekniska Industrial.  
   Dessa är inte bundna till några speciellt avgränsade domän, utan existerar tillsammans 
inom samma sociala område.  
   Eftersom teorin bygger på grundläggande universella principer tror vi att alla på ett 
eller annat sätt kan förhålla sig till de värderingar som ryms i dessa sex världar  
   För att öka vår förståelse av tillämpningen av teorin har vi inspirerats av boken 
Rethinking Comparative Cultural Sociology (Lamont & Thévenot, 2000). Genom denna 
bok har vi också funnit de nyckelord som presenteras till varje värld. Vi har valt att ge en 
mer översiktlig presentation av teorin för att den lättare ska kunna förstås av läsare som 
inte tidigare kommit i kontakt med den.  
 

Teorin om de sex världarna 
 
On Justification är den första översättningen av Boltanski och Thévenots forskning om 
social interaktion och hur människor rättfärdigar sina handlingar gentemot andra. De har 
som ”post-bourdieu”-pragmatiker haft stort genomslag inom ekonomisk sociologi under 
det senaste årtiondet. Många menar att deras forskning är svår att placera in i något av de 
stora teoretiska perspektiven som dominerar fältet. Just för att den är så originell anses 
den ha potential att bryta ny mark och skapa nya debatter. 
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   Teorin utgår från universella grundläggande principer om hur människor hanterar 
relationen mellan överenskommelser och oenighet. Målet är att forma ett ramverk inom 
vilket en uppsättning teoretiska instrument och metoder kan användas för att analysera de 
kritiska moment som uppstår när människor inte kommer överens, och hur de ska lösa 
problemet för att kunna komma fram till mer eller mindre hållbara överenskommelser. 
Denna fråga är enligt författarna en av de fundamentala inom samhällsvetenskapen och 
har sitt ursprung i politisk filosofi. 
   Huvuddragen i Boltanskis och Thévenots argument är att det alltid är en kamp om 
vilken värld som skall råda. Hur teorin kan användas för att tolka situationer eller 
fenomen kan exemplifieras genom följande citat som vi hittade på Internet (vi vill 
poängtera att det inte är av vetenskaplig karaktär): 

should hip-hop be read as a stroke of vivid creative energy (regime of 
inspiration), a needed boost to stagnant music sales (market), or a threat to the 
nation's youth (the civic) (Greenfield, A, 2006). 

   Vi kommer nedan att presentera de sex olika världarna, efter presentationen av varje 
värld följer nyckelord från teorin med relevans för vårt empiriska material.  
 

Världarna 
 
Världarna grundar sig på sex huvudlogiker exemplifierade av sex tänkare Augustine, 
Saint-Simon, Bossuet, Rousseau, Adam Smith, och Hobbes. Under förutsättningarna för 
en C-uppsats har vi gjort bedömningen att inte presentera dessa närmare. Den 
bakomliggande innebörden anses i detta fall alltför djupgående. 
   Eftersom det inte finns någon svensk översättning av teorin har vi valt att låta namnen 
på världarna behålla sina engelska namn. 
   I världarna talar man om Beings som både saker och människor/personer, men vi 
kommer bara att använda oss av begreppet som människor/personer. 
   Som ett centralt begrepp använder man sig av ordet Worth i betydelsen värde, värdefull, 
person av värde. 
 

The Inspired world  
I den inspirerade världen saknas mått, regler, pengar, hierarkier och lagar, den är instabil 
och förändras snabbt. Dominerar den här världen måste man vara beredd att ge upp 
stabilitet, vanor och rutiner och acceptera risker. Personer i den inspirerade världen 
förstår andra och leder dem till fullbordan, inte genom att de representerar något de alla 
har gemensamt (som i Civic) utan genom att betona det unika. Det är genom vad de har 
som är mest originellt och speciellt som de ger sig själva till andra och på så sätt tjänar 
det allmännas bästa. De särskiljer sig från gruppen och söker individuell frihet, inte av 
själviska skäl utan för att uppnå mänsklig värdighet och återupprätta äkta relationer 
mellan människor.  
 
Nyckelord: Individualitet, kreativitet, förändring, entusiasm, passion, flexibilitet, 
personligt ansvar. 

9 



 

The Industrial world  
Rangordningen bland människor baseras i den här världen på deras effektivitet, deras 
prestationer, produktivitet och kapacitet att säkra nödvändiga funktioner och förmåga att 
svara på behov. De värdiga personerna är kugghjulen i organisationen, de är förutsägbara 
och pålitliga. De som inte är värdiga är de som inte producerar något användbart, de som 
är improduktiva, man nämner till exempel arbetslösa och handikappade. Man sjunker 
även i värde om man producerar något av dålig kvalitet, är okvalificerad eller opassande 
för sitt arbete. Samtidigt är man ovärdig om man inte är öppen för framtiden och har svårt 
att anpassa sig till utvecklingen. Hierarkin i den här världen baseras alltså på kompetens 
och ansvar. 
   Långsiktig planering är viktigt, likaså utvärderingar och mätningar. Man kvantifierar 
gärna värden och inrättar system och strukturer där varje individ har sin bestämda 
funktion. 
 
Nyckelord: Teknisk effektivitet, kompetens, planering. 
 

The Domestic world  
Den här världen bygger helt på hierarkier där man alltid är mer eller mindre värd i 
förhållande till någon annan. Här värderar man traditioner högt och hedrar de äldre 
generationerna. Man uppfattas inte enligt ett egenvärde (som i Industrial), utan för hur 
mycket man bidrar till att etablera hierarkiska relationer. Personer är också värdiga för att 
de är rotade i traditioner, de är korrekta (till skillnad mot legitima i Civic eller noggranna 
i Industrial) denna korrekthet är ”inbyggd” och därför behövs inte lydnad för 
instruktioner (som i Industrial) utan ett stabilt beteende säkras redan från barndomen. En 
persons uppförande är av största vikt då det manifesterar karaktär. Det är vanligt att 
markera sin position genom exempelvis titlar och klädsel. Författarna beskriver hur man 
kan avslöja någon som värdig eller ovärdig genom test, som i sagorna, där en värdig 
person, utklädd till någon med lägre värde, utsätts för ett test som avslöjar hennes riktiga 
värde (t.ex. prinsessan på ärten). 
 
Nyckelord: Anseende, tillförlitlighet, auktoritet, legitimitet, respekt för de äldre, för deras 
vanor, traditioner och önskningar. 
 

The Civic world 
I denna värld är kollektivet av högsta värde och vad människor kan åstadkomma 
tillsammans. De tillhör det allmänna, i motsats till det privata. De arbetar mot enighet, 
strävar mot att ena människor och bryta isolering. Man fokuserar på problem som är 
gemensamma för alla. Detta ska befria människor från förtrycket av själviska intressen.  
   Värden som först och främst beror på gemenskap, en person som blir medlem vinner 
betydelse för att hon bryter sin isolering. Den utbredda gemenskap som skapas bland 
arbetare är vad som bildar deras värde, men det är mekanismen om representation som 
uttrycker relationen av värde i denna värld på ett specifikt sätt.  
   Representationens makt är vad som auktoriserar personen att tala i andras namn. 
Representanter och delegater är mer värdiga i den här världen för att de har ett uppdrag 
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som går ut på att översätta och uttrycka massans gemensamma strävan. De har kapacitet 
att representera de andras intressen, vilket innebär att transformera varje persons intresse 
till ett kollektivt intresse. För att relationen av värde ska vara legitim måste detta göras 
under lagenliga former som kan definiera och begränsa representationsgraden i 
förhållande till området/domänen Den främsta relationsformen i den här världen är denna 
sammanslutning som gör det möjligt att ur ett kollektiv skapa en enda individ. Denna 
värld kan endast utvecklas i en statsmakts kontext. Den mest perfekta formen menar 
författarna att man finner i demokratier som tillförsäkrar medborgarnas representation 
genom sitt röstberättigande. 
 
Nyckelord: Kollektiv välfärd, lika värde, solidaritet, demokrati, regler och regleringar, 
grundläggande rättigheter, solidaritet, seriell reciprocitet, medborgerliga rättigheter  
 

The Market world  
I denna värld motiveras handlingarna av individuella begär som driver människor att äga 
samma åtråvärda objekt. Denna värld får inte bli sammanblandad med en sfär av 
ekonomiska relationer, utan handlar istället om det rivaliserande tävlandet människor 
emellan. Tävlandet styr konflikter genom att utvärdera marknadsvärdet, priset, som 
uttrycker vikten av likartade begär.  
   Värdiga objekt är de som är säljbara och har en stark position på marknaden. Värdiga 
personer är de rika, miljonärerna, som kan leva livets glada dagar. Förmögenheten ger 
dem möjlighet att äga det som andra vill ha, värdefulla saker, lyxartiklar. I den här 
världen står deras förmögenhet i proportion till deras eget värde, som de vet hur de ska 
sälja, och som blir uttryckt genom deras framgång. De som saknar medel att köpa och 
sälja, de fattiga, fråntas sin all mänskliga värdighet i denna värld. 
 
Nyckelord: Priser och kostnader, kortsiktigt tänkande, marknadsanpassning, 
konkurrensutsättning, kundanpassning. 
 

The world of Fame 
I den här världen är minnet kort, man kan bli känd över en natt, men man blir också 
snabbt bortglömd. Andy Warhol refererade till detta som ”the 15 minutes of fame”. 
   Få saker kan befästa och stabilisera relationen mellan värde, som endast baseras på 
andras åsikter, och innehavaren av värde.  
   Åsikter etablerar likvärdighet och värdet av alla varelser beror på andras åsikter, om 
man drar det till sin spets så är det allmänhetens reaktioner avgör framgång. 
   Berömmelse skapar värde och värdefulla personer är de som utmärker sig, är synliga, 
berömda och erkända. Det som skapar deras värdighet som människor är enligt 
författarna ”self-love”, fritt översatt att man är egenkär. De har ett begär, önskan om att 
bli erkända, en längtan efter respekt. Inom vilket område, eller yrke, man är känd, 
berömd spelar mindre roll i denna värld. 
 
Nyckelord: Rykte, image, PR, frontfigurer, kändisskap. 
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4. Metod 
________________________________________________________________________ 
I följande kapitel redogörs för den valda metoden och hur den har använts för 
insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Här presenteras även en 
beskrivning av urvalskriterier, intervjupersoner samt genomförandet av 
intervjuerna. Ett avsnitt redogör för de etiska överväganden som vi tagit hänsyn 
till. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 
________________________________________________________________________ 
 

Metodiska grunder 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka och beskriva hur enhetschefer och politiska 
beslutsfattare definierar och upplever kvalitet i äldreomsorgens särskilda boendeformer. 
Studien syftar också till att jämföra vilka generella principer som ligger till grund för 
uppfattningen om vad god kvalitet är och hur man arbetar för att uppnå god kvalitet. 
   I vårt val av metod för denna studie har vi resonerat kring vissa grundläggande 
omständigheter som gör att en kvalitativ metod skulle vara lämplig. Vi har först och 
främst kommit fram till att vi har begränsad kunskap om fenomenet vi ska studera, och en 
ambition om att ta reda på vilken innebörd fenomenet rymmer (upplevelser av vad 
kvalitet är enligt beslutsfattare och enhetschefer). Vi har även en förhoppning om att få 
mycket information från ett fåtal intervjupersoner och vårt största intresse är att få så 
många nyanser och detaljer som möjligt i vårt empiriska material. 
   Kvalitativ metod kännetecknas av en både fysisk och social närhet till 
forskningsobjektet, man måste kunna sätta sig in i deras livsvärld och se situationen ur 
deras perspektiv (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Vi är heller inte intresserade 
av att beskriva storlek, mängd eller kvantitet. Allt detta sammantaget pekar på att en 
kvalitativ metod är lämpar sig bäst för våra syften. 

Litteratursökning 
 
Våra sökningar efter litteratur gjordes främst i databaserna Academic search premier och 
Sociological abstract där vi hittade artiklar ur Journal of Gerontological social work, 
Social science & medicine, International journal of nursing studies och Gerontologist 
som behandlade internationell forskning. Vi använde oss av de engelska sökorden: 
Quality, measure, indicators, nursing home, management, quality assurance och quality 
progress, aged, aged care, elderly och old som kombinerades på olika sätt. 
   Mycket av den internationella litteraturen som vi har tagit del av behandlade faktorer 
som inte var direkt relevanta för vår studies syfte och problemställning. Ett flertal artiklar 
handlade om livskvalitet ur de boendes perspektiv. Eftersom denna studie kom att handla 
om kvalitetsbegreppet enligt chefer och politiska beslutsfattare, valdes de alltså bort. Vi 
tror även att det kan vara svårt att jämföra resultat från internationell forskning med 
svenska förhållanden, då mycket kan skilja sig åt mellan länderna exempelvis 
välfärdspolitiskt, kulturellt, socioekonomiskt och demografiskt.  
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   I databaserna Libris och Diva sökte vi i huvudsak efter svensk litteratur och 
avhandlingar som berörde ämnet kvalitet i äldreomsorgen. De svenska sökorden vi 
använde var: Kvalitet, kvalitetsutveckling, kvalitetsarbete, kvalitetssäkring, 
kvalitetsmätning och äldreomsorg. Även dessa kombinerades för att öka möjligheterna att 
hitta relevant litteratur för studiens syfte. Vi har också använt oss av Stockholms stads 
och Socialstyrelsens hemsidor. Litteratur som inte fanns att tillgå i bokform, fanns i något 
fall som e-bok på det elektroniska biblioteket e-brary. 
   Från början var vi även intresserade av ISO 9000 kvalitetsstandarder för 
kvalitetssäkring och modeller för kvalitetsmätning, men under arbetets gång valdes den 
delen bort då vi inte upplevde den relevant för sammanhanget i vår studie. Vi har dock 
valt att ta med litteratur som problematiserar kvalitetsmätningar för den del i studien som 
tar upp hur kvalitetsarbetet kan se ut. 
   Vi försökte i stor utsträckning att avgränsa urvalet till så aktuell litteratur som möjligt.  
Vi har även använt oss av referenslistor och på så sätt funnit ytterligare litteratur som var 
av intresse. På detta sätt fann vi också ofta återkommande författare som framstår vara av 
vikt inom forskningsområdet. 
 

Metod för datainsamling 
 
Utifrån det ovan förda resonemanget beslöt vi oss för att öppna kvalitativa intervjuer var 
den mest lämpade metoden för insamling av empirisk data. Denna studie är baserad på 
fem intervjupersoners individuella upplevelser och definitioner av ett fenomen, god 
kvalitet inom äldreomsorgens särskilda boendeformer.  
   Fördelarna med vårt val av metod är att vi kan vara något säkrare på att få fram 
intervjupersonernas åsikter och egna tolkningar. En kvalitativ metod ger också en 
flexibilitet i datainsamlingen under undersökningens gång (Jacobsen 2007). 
   Nackdelar med vår valda metod är att den kan vara tidskrävande då det empiriska 
materialet tar tid att samla in, sortera och göra överblickbart. Sedan kan vi ifrågasätta vår 
egen medverkan i undersökningen och vilka konsekvenser det får för öppenheten när det 
gäller detaljer och nyanser i materialet, man ”ser” lätt det man alltid har ”sett”. Något 
som kan öka öppenheten i vår studie är att vi är två personer med två par ögon som 
möjligen ser olika saker som därmed ökar den kritiska reflexionen. 
   Våra intervjuer genomfördes till viss del strukturerade med en intervjuguide som 
underlag för att kunna hålla oss inom ramen för vår studie, utan att öppenheten går 
förlorad. I en öppen intervju menar Jacobsen (2007) att man etablerar en relation och det 
skapas ett samspel mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Det görs heller inga 
begränsningar av vad som kan eller får sägas. 
   Vi skulle kunna använda oss av gruppintervjuer som Jacobsen menar är ett bra 
alternativ för att få fram varför människor har en viss åsikt. Dock finns det en risk med 
att vi som relativt oerfarna intervjuare inte till fullo behärskar en sådan metod. Det kan 
enligt Jacobsen vara svårt att hålla sig till temat och han menar vidare att den metoden 
lämpar sig allra bäst för samtal kring en specifik händelse eller upplevelse. 
   Vi ser inte heller telefonintervju som ett bra alternativ då vår erfarenhet säger oss att det 
är lättare att samtala ansikte mot ansikte. Vi tror inte att vårt tema för intervjun är av allt 
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för känslig karaktär som skulle försvåra en personlig intervju. Detta diskuterar vi närmare 
i våra etiska överväganden. 
 

Urval och bortfall 
 
Urvalet av intervjupersoner ska styras av syftet, och kvaliteten på urvalet beror ofta på 
hur stor överrensstämmelsen är mellan dem man väljer att intervjua och de 
problemställningar man har (Jacobsen 2007). Vårt syfte med studien var att undersöka 
och beskriva hur enhetschefer och politiska beslutsfattare definierar och upplever kvalitet 
i äldreomsorgens särskilda boendeformer.  
   I våra inledande diskussioner kring vårt urval bestämde vi oss för att närheten till 
intervjupersonerna var viktig och kom överens om att begränsa oss till Stockholms stad. 
För att få en bredd på svar och förutsättningar valde vi att intervjua enhetschefer från 
olika driftsformer inom äldreomsorgen (kommunal, vinstdrivande och icke 
vinstdrivande). För att öka vår egen objektivitet ville vi enbart kontakta för oss okända 
enhetschefer, vi valde därför bort tidigare etablerade kontakter med enhetschefer. I 
Stockholms stads serviceguide hittade vi information om Stockholms äldreboenden med 
telefonnummer och e-mailadress till respektive enhetschef.  
   Vi kontaktade totalt åtta personer från de tre olika driftsformerna. Två tackade nej, tre 
personer tackade ja, och resterande fick vi inget svar ifrån alls. Vi var väl medvetna om 
att verkligheten inom äldreomsorgen innebär en klar majoritet av kvinnor vilket 
minskade möjligheterna att intervjua manliga enhetschefer, därför är alla enhetschefer i 
denna studie kvinnor. 
   Samtidigt och på liknande sätt diskuterade vi våra val av politiska beslutsfattare. Vi 
ansåg att det viktigaste var att de arbetar med äldrefrågor, och att de var verksamma inom 
Stockholms stad. För att få en bredd även här, har vår ambition varit att dessa personer 
skulle ha olika politisk partitillhörighet. Vi började med att kontakta fyra politiker från 
Stockholm stads äldreomsorgsnämnd, som är en av flertalet facknämnder inom 
Stockholms kommun. Två kvinnor tackade ja, en man och en kvinna återkom aldrig till 
oss med svar. Detta resulterade i att även dessa intervjupersoner var kvinnor. Vi ansåg 
dock inte det som problematiskt då vi inte varit intresserade av att göra någon jämförelse 
mellan könen. 
   När fem intervjuer var genomförda upplevde vi en mättnad i det empiriska materialet, 
flera teman och tendenser återkom, vi beslöt därför att det inte var nödvändigt att göra 
fler intervjuer. 
   Vi anser inte att val av intervjupersoner skulle kunna se annorlunda ut med tanke på 
syftet med vår studie. Däremot kunde urvalet av dessa personer ha utgjorts av 
enhetschefer och politiker på andra nivåer och andra platser än de vi har valt.  
 

Intervjubeskrivning 
 
Initialt kontaktade vi våra intervjupersoner via e-mail med en förfrågan om medverkan i 
vår studie. De som tackade ja gav vi förslag på alternativa datum för intervju som de 
sedan fick välja tid och plats för. Ett par dagar innan det bestämda intervjudatumet 
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skickade vi ett mer utförligt brev där vi presenterade oss själva och beskrev vår studie(se 
bilaga 1). Vi bifogade även en övergripande intervjuguide (se bilaga 2). Fyra av fem 
intervjupersoner valde att bli intervjuade på sina respektive arbetsplatser, en person som 
saknar arbete valde att få komma till oss på Socialhögskolan.  
   Samtliga intervjupersoner informerades enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om sin uppgift i studien och 
vilka villkor som gäller för deras del, dessa beskrivs närmare under avsnittet om etiska 
överväganden. 
   Varje intervju tog cirka en timme och vi var båda närvarande vid alla tillfällen utom ett. 
Vi har valt att spela in intervjuerna på band för att vara säkra på att inte missa något och 
för att säkerställa korrekta citat. Vi är medvetna om att detta kan utgöra en hämnade 
effekt, men samtliga intervjupersoner gav utan betänkligheter sitt samtycke till metoden. 
 

Metod för textbearbetning och analys 
 
För att få en så bred analys som möjligt av materialet skrev vi till att börja med ut 
intervjuerna ordagrant i sin helhet. Därefter genomlästes intervjuerna ett flertal gånger. 
Vi har även sinsemellan diskuterat materialet och markerat för oss viktiga avsnitt. För att 
uppfylla kravet på anonymitet tog vi sedan bort namn och annan information som skulle 
kunna identifiera våra intervjupersoner eller deras arbetsplatser (Magne Holme & Krohn 
Solvang 1997).  
   För att göra källmaterialet mer överblickbart, och för att skapa struktur, ordnade vi 
materialet efter intervjufrågorna och gav varje fråga en egen färg. Därefter tog vi ut 
nyckelord och citat från varje färgad fråga. Fortsättningsvis sökte vi efter likheter och 
skillnader i materialet och sammanställde texten under teman som anknyter till studiens 
frågeställningar (a.a.). 
   Vi använde oss också av meningskoncentrering vilket innebär att meningarna som 
intervjupersonerna uttryckt formulerades mer koncist, talspråk korrigerades och den 
väsentliga innebörden omformuleras i färre ord (Kvale, 1997). 
   Tolkningen av det empiriska materialet inspirerades av den hermeneutiska cirkeln, 
vilket innebär att förståelsen av texten sker genom en process, i vilken de enskilda 
delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Man växlar mellan delarna och 
helheten i syfte att komma fram till en rimlig och enhetlig mening, utan inre motsägelser 
(a.a.).  
   Utifrån frågeställningarna skapades fyra huvudteman, Vad är god kvalitet?, 
Grundläggande principer, Kvalitetsarbete och Framtid som sedan under 
textbearbetningen utkristalliserades i flera delteman.  
   Först gjordes deltolkningar på respektive tema och sedan gjordes en helhetstolkning av 
innehållet i alla teman, detta skapar alltså, i enlighet med den hermeneutiska cirkeln, en 
växling mellan delar och helhet. Kvale (1997) menar att processen i princip kan vara 
oändlig, men att den upphör i praktiken när man funnit en rimlig mening. 
   I analysen av resultatet använde vi oss av teorin om de sex världarna, utvecklad av Luc 
Boltanski och Laurent Thévenot (se kapitel 3 teoretiskt perspektiv). För att styrka 
tolkning och analys har vi genomgående försökt att knyta an till tidigare forskning inom 
området. 
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Etiska överväganden 
 
Det finns ett berättigat krav om att forskning ska bedrivas då den är nödvändig och viktig 
för individers och samhällets utveckling. Forskningen ska vara inriktad på väsentliga 
frågor och hålla hög kvalitet. Detta krav, som av Vetenskapsrådets ämnesråd för 
humaniora och samhällsvetenskap kallas för forskningskravet, innebär att kunskaper ska 
utvecklas och fördjupas samtidigt som samhällets medlemmar har ett berättigat krav på 
skydd mot obefogad insyn i sina livsförhållanden (Vetenskapsrådet, 1990). Som forskare 
får man inte utsätta individer för psykisk eller fysisk skada. Man får heller inte utsätta 
individer för förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas individskyddskravet och 
ska vara den självklara utgångspunkten för de forskningsetiska överväganden som varje 
forskare ska ta hänsyn till. Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 
för forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi har i våra kontakter med intervjupersonerna utgått från dessa fyra 
krav. Vi vet att representanter för äldreomsorgen ofta blir utsatta för kritik gällande 
kvaliteten, vi är därför medvetna om att diskussionen om kvalitet inom äldreomsorgen 
kan vara etiskt känslig.  
   För att tillmötesgå informationskravet informerades intervjupersonerna om sin uppgift i 
studien och vilka villkor som gäller för deras del. De informerades även om studiens 
övergripande syfte och om att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas. 
   Intervjupersonernas samtycke till medverkan inhämtades initialt genom ett 
introduktionsbrev där vi kortfattat beskrev studien och frågade om de var intresserade av 
att medverka. 
   Enligt konfidentialitetskravet upplystes de även om att allt material kommer att förvaras 
så att det är omöjligt för utomstående att komma åt det. I våra transkriberingar av 
intervjumaterialet avidentifierades intervjupersonerna och gavs möjligheter att vara 
anonyma genom att vi använde fingerade namn och inte angav var de var verksamma. 
   Nyttjandekravet uppfylldes på så sätt att intervjupersonerna informerades om att 
uppgifter och resultat inte kommer att användas för annat än forskningsändamål. 
 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
All forskning har ett outtalat mål att producera trovärdiga resultat på ett sätt som är etiskt 
godtagbart. Det utgör en stor del av uppsatsens tillförlitlighet. För att mäta reliabilitet och 
validitet krävs en kritisk granskning av hur författarna kommit fram till de grundläggande 
begreppen (Merriam, 1994). När en forskare själv konstruerar instrumenten för att samla 
information uppstår problemet att man inte helt självklart vet att man får information om 
just det man avser, inte heller vet forskaren hur pass säker den informationen är. Även 
om avsikten inte direkt är att ”mäta” något, måste man alltså försäkra sig om två saker: 
dels att man verkligen undersöker det man avser att undersöka, dvs. att man har god 
validitet och dels att det görs på ett tillförlitligt sätt, dvs. med god reliabilitet (Patel och 
Davidson, 1994).  
   Som forskare måste vi även diskutera om det undersökningsupplägg (design) som vi 
har valt i denna studie är lämpligt för att belysa just våra frågeställningar. Val av upplägg 
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får enligt Jacobsen (2007) direkta konsekvenser för validiteten i undersökningen. Även 
reliabiliteten påverkas av valet av undersökningsdesign. Man bör enligt Jacobsen ställa 
sig frågan: ”Kan den design jag har valt påverka de resultat jag har kommit fram till?” 
 

Reliabilitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett mått på om en undersökningsmetod ger samma resultat 
vid olika tillfällen, under i övrigt lika omständigheter. När man frågar efter åsikter är det 
viktigt att beakta olika aspekter som kan påverka svaret. Även vem som är intervjuare 
kan påverka, två olika intervjuare kan få olika svar av samma intervjuperson (Wragg 
1980, s. 17, i Bell, 1987). För att vi båda skulle vara lika delaktiga och få ut så mycket 
som möjligt av det här arbetet valde vi att göra varannan intervju. Båda medverkar dock 
under intervjutillfället. I ett fall gjorde oväntade omständigheter att endast en av oss 
kunde genomföra intervjun. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat den intervjun, 
men vi tror att det främst kan påverka tolkningen av just det materialet. 
   Andra faktorer som kan bidra till att reliabiliteten i en undersökning kan bli låg kan 
t.ex. vara att intervjupersonen påverkas av trötthet och stress, eller distraheras av en ovan 
miljö (Merriam, 1994). 
   Jacobsen (2007) betonar också intervjuplatsens betydelse för påverkan av innehållet i 
intervjun. Man kallar det kontexteffekt som går ut på att en respondent som intervjuas i 
en ”onaturlig” miljö också ger ”onaturliga” svar på intervjufrågorna. 
   De flesta av våra intervjupersoner valde att bli intervjuade på sina arbetsplatser vilket vi 
respekterade. En person valde att bli intervjuad på Socialhögskolan på grund av att hon är 
pensionär och därför inte har någon naturlig arbetsplats. Att de flesta valde att intervjuas 
på sin arbetsplats tror vi har främst med tidseffektivitet att göra, men även att det är en 
miljö som de känner sig bekväma i kan ha påverkat. Vi är medvetna om att även en 
”naturlig” miljö kan få konsekvenser för respondenternas svar, Jacobsen menar att det 
inte finns någon neutral kontext, det finns alltid påverkan utifrån. En nackdel kan vara att 
intervjupersonen kan bli informell med intervjuaren och tar för givet att intervjuaren är 
införstådd med intervjupersonens åsikter utan att de uttalas (Ruth, 1991). 
   Kvalitativ forskning försöker beskriva världen utifrån hur de människor som lever i den 
uppfattar den. Därför finns inga fasta källor eller referenser som kan användas upprepade 
gånger för att mäta en händelse. En intervju kan alltså inte ge exakt samma resultat flera 
gånger i rad, även om liknande tolkningar av samma information är möjlig (Merriam, 
1994). 
   Eftersom undersökningen genomförts som kvalitativa intervjuer är vi medvetna om att 
den troligtvis inte skulle ge exakt samma resultat om den utfördes igen. Förutsättningar 
för det fenomen som undersökts kan förändras över tid. 
   Reliabiliteten i vår studie ökas genom att vi preciserade det vi ville undersöka så exakt 
som möjligt innan arbetet inleddes. En detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet gör 
det också möjligt för en utomstående bedömare att få en uppfattning om reliabiliteten och 
att göra en eventuell upprepning av studien (Ruth, 1991).  
   Vi informerade samtliga intervjupersoner om att undersökningen inkluderade en 
jämförelse mellan enhetschefer och politiska beslutsfattares definition på och upplevelser 
av god kvalitet inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Vi är medvetna om att de 
på grund av detta kan ha tvekat att framföra sina verkliga åsikter. Detta är dock något 
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som vi bedömer som mindre troligt eftersom intervjupersonerna är avidentifierade och 
anonyma. Ingen uppgav sig heller hämmad av att intervjun spelades in på band. 
   Det viktigaste för att öka reliabiliteten är att vara så noggrann och uppmärksam som 
möjligt under hela forskningsprocessen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 
 

Validitet 
Validitet (giltighet) är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 
den ska mäta eller beskriva. En fråga som saknar reliabilitet saknar även validitet. 
Däremot innebär inte reliabilitet automatiskt att en fråga har hög validitet. Man kan få 
samma svar på en fråga vid olika tillfällen utan att frågan mäter det man hade för avsikt 
att mäta (Bell 1987).  
   Intern validitet innebär att forskaren kritiskt ska granska de källor som är grunden för 
resultatet. Forskaren bör vara medveten om att den information som hämtats från 
verkligheten alltid är tolkningsbar (Merriam, 1994). Källorna i vår genomförda 
undersökning utgörs av de fem intervjupersonerna. 
   Vad det gäller validiteten vid åsikts- eller upplevelsefrågor, där intervjupersonen ska 
beskriva ett känslotillstånd, bör man beakta att svaret är subjektivt (Hartman, 1998), men 
eftersom vi inte är intresserade av en ”korrekt” bedömning eller sanning, ser vi inte 
subjektivitet som ett problem i det här fallet. Jacobsen (2007) menar också att man inom 
samhällsvetenskapen snarare talar om intersubjektivitet än om sanning. Begreppet 
innebär att ju fler som är överens desto större är sannolikheten att beskrivningen är riktig. 
   Validiteten i en undersökning stärks av att annan forskning visar liknande resultat 
(Ruth, 1991). Exempelvis har flera författare i vår undersökning framhållit att kvalitet är 
ett svårgripbart och mångdimensionellt begrepp som inte helt enkelt låter sig mätas. Man 
har också påpekat betydelsen av den något luddiga formuleringen av kvalitetsbegreppet i 
Socialtjänstlagen. 
   Extern validitet syftar till att förklara i vilken mån resultaten från undersökningen är 
generaliserbara och på så vis kan användas i liknande situationer. Detta kan endast vara 
möjligt om uppsatsen har en intern validitet. Kvalitativt inriktade forskare är ofta kritiska 
till generaliserbarhet då de mer vill se till det specifika och enskilda fallet (Merriam, 
1994). 
 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är inte lika centralt i kvalitativ forskning som i kvantitativ. Här vill 
man istället hitta de teman och mönster som finns i materialet och därifrån eventuellt dra 
allmänna slutsatser (Ruth, 1991). Eftersom undersökningen är genomförd som kvalitativa 
intervjuer var generaliserbarhet inget mål med undersökningen. Inga generella slutsatser 
kan alltså dras utifrån våra intervjuer, eftersom syftet var att undersöka och fördjupa oss i 
fem specifika personers definitioner och upplevelser. 
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5. Resultat och analys 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Empirin består av intervjuer med 
tre enhetschefer och två politiker. Kapitlet är indelat i teman som knyter an till 
syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet görs en analys utifrån den teoretiska 
referensramen. 
________________________________________________________________________ 
 
Presentation av intervjupersonerna  
 
Ann-Christin är enhetschef för ett privat (vinstdrivande) äldreboende i Stockholm. Man 
har avdelningar både för somatisk vård och för personer med demenshandikapp 
 
Malou är enhetschef för ett kommunalt äldreboende i Stockholm med avdelningar för 
somatik, demens och psykiatri. 
 
Louise är enhetschef för ett äldreboende i Stockholm som ägs av en icke vinstdrivande 
stiftelse. Man har avdelningar för både somatisk vård och demens. 
 
Marianne är politiker (s) i en stadsdelsnämnd i Stockholms innerstad. Hon är tilldelad 
äldrefrågorna i sin partigrupp samt har stor personlig erfarenhet av äldreomsorgen. 
 
Agneta är politiker (kd) på central nivå i stadshuset med ansvar för äldreomsorgen i 
Stockholms kommun. 
 
Enhetschef kommer att förkortas E.C och politiker Pol för att tydliggöra vem som säger 
vad under varje citat. 
 

Vad är god kvalitet? 

Kvalitet som subjektiv upplevelse 
När intervjupersoner talar om kvalitet, framkommer att kvalitet upplevs som en subjektiv 
upplevelse. Alla uttrycker de en medvetenhet om att kvalitet inte kan fastställas på ett 
entydigt och objektivt sätt utan innebörden är olika från individ till individ. 
 

Det handlar om att möta behoven, på något sätt det beror naturligtvis på vem man frågar vad 
kvalitet är, men att möta behoven hos en sorts grupp. (Ann-Christin, E.C) 

 
Kvalitet inom äldreomsorgen, för mig är det ett välbefinnande, det är det som är ett mål, 
välbefinnande, det kan ju stå för olika saker för olika människor, det är kvalitet. (Malou, E.C) 

 
Intervjupersonerna har individen i fokus och framhåller relationens betydelse, man 
betonar individualitet och det unika i varje möte. 
   En vanlig definition av tjänstekvalitet är enligt Edvardsson & Thomasson (1989) att 
tjänsten ska motsvara kundens förväntningar och tillgodose dennes behov och krav något 
som intervjupersonerna framhåller. 
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   Litteraturen bekräftar också att man alltmer börjar se kvalitetsbegreppet som relativt 
även inom vård och omsorg (Larsson, 1998), det handlar om upplevelser i möten och 
relationer människor emellan (Eliasson–Lappalainen & Szebehely, 1998, Olsson och 
Ingvad, 2002). 
 

Kvalitet inom äldreomsorgen 
Åter igen ger intervjupersonerna uttryck för att kvalitet inte alltid är lätt att ”ta” på, man 
talar mer om en ”känsla” man får. Man får en ”känsla” av att en verksamhet fungerar bra. 
Det är i första hand de politiska beslutsfattarna som talar om detta, att man känner direkt 
om det är en positiv atmosfär på ett boende. De menar att resursfördelningen är den 
samma men att det ändå ser olika ut i verksamheterna. 
 

Som politiker har jag också varit ute väldigt mycket i verksamheten och man märker, det är 
väldigt svårt att peka på vad det är för någonting, men kommer man in på ett särskilt boende så 
märker man om det fungerar bra (Marianne, Pol.) 

 
Enhetschefer ger mer konkreta exempel på vad god kvalitet inom äldreomsorgen kan 
vara.  
 

Man kan alltså gå ner hit som pensionär eller boende på huset och komma hit ner på morgonen 
och få sitt hår lagt och få sina naglar skötta och det är gratis (Malou, E.C) 
 

Alla talar de om att kvalitet inom äldreomsorgen ofta handlar om engagemang och att 
engagemanget från personalen har stor del i skapandet av kvalitet för de boende. 
Politikerna framhåller personalens kompetens som en förutsättning i arbetet och uttrycker 
även ledningens funktion som det viktigaste av allt. 

 
Det är svårt att peka på vad det är för något, men jag tror att det många gånger är engagemanget 
hos personalen. (…)  jag sett så många positiva exempel, och det berodde väldigt mycket på 
personalen Och ledningen skulle jag vilja påstå är det viktigaste av allt. (Marianne, Pol.) 
 
Personalen är oerhört viktig (…) personalen måste vara rätt så till vida att de har rätt inställning 
till sitt arbete (Louise, E.C) 
 

 
Man kan tänka sig att det engagemang som intervjupersonerna talar om befäster en 
relation mellan personal och boende. Olsson och Ingvad (2002) betonar just relationens 
betydelse för kvaliteten i offentlig verksamhet. De menar vidare att en förutsättning för 
att omsorgen och vården om den enskilde individen ska fungera är att personal och 
vårdtagare kan samordna sina föreställningar, förväntningar, värderingar och handlingar.  
 

Kvalitet ur olika perspektiv 
Som utförare inom äldreomsorgen har man flera perspektiv att ta hänsyn till, både de 
boende, de anhöriga och dessutom uppdraget, det som kommunen eller 
stadsdelsnämnden har beställt. För den som arbetar inom privat sektor kan man också 
lägga till ytterligare ett perspektiv, ytterligare en ”kund” att tillfredställa, 
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ägarna.”Kunden” är enligt Hasselbladh & Lundgren (2002) ett allomfattande ideal för 
styrning och utvärdering i verksamheter.  

 
I vårt sammanhang så blir det ju lite komplext det här med kvalitet för oss för vi jobbar på 
uppdrag av X stadsdel, de har beställt, det här vill de köpa av oss och allt som står i de papperen 
vet ju egentligen inte våra riktiga kunder som bor här om … de är ju inte de som har valt, vad som 
står i underlaget, för vi har ganska många kundperspektiv, det gör att detta krockar ibland 
givetvis, det är ingen enkel sak. (Ann-Christin, E.C) 

 
Det är därför inte alltid enkelt att fastställa vad god kvalitet ska vara, vems behov ska 
man utgå ifrån? Ann-Christin berättar vidare att det ibland uppstår besvärliga situationer 
när kunderna sitter i stadsdelsnämnden och inte är dem som man internt verkligen ska 
bemöta. 
   Är det möjligt att samordna allas önskningar och behov, finns det en gemensam bas 
man kan komma överens om? Intervjupersonerna berättar om hur anhörigas 
förväntningar kan krocka med den boendes vilja 

 
Dottern tycker att vi ska springa runt med mamman och göra hundra saker om dagen, men 
mamman tycker inte det. Och då måste vi ju utgå ifrån mammans behov givetvis. Men det är 
knepiga diskussioner ibland. (Ann-Christin, E.C) 

 
Norman (1999) stärker vår tolkning att flera kundperspektiv gör det svårt att fastställa 
vad god kvalitet är. Norman problematiserar definitionen av kvalitet inom äldreomsorgen 
och påpekar att allt handlar om perspektivval, för vem är det god kvalitet? 
   Ann-Christin menar att det är viktigt att informera både boende och anhöriga om vad de 
kan förvänta sig när de flyttar till ett särskilt boende, det är annars lätt att det skapas höga 
förväntningar som verksamheten inte kan leva upp till. Vi uppmärksammar ett tydligt 
glapp mellan förväntningar, som verkar byggas upp av politiker, och den verklighet som 
är enhetschefers vardag. 
 

… anhöriga har helt andra förväntningar, de kan ibland tro att detta är någon sorts femstjärnigt 
hotell som de tagit in på (…) var är det de tror att de kommer, vad är detta för ställe? .(…)Det är 
inget femstjärnigt hotell, det är det inte, alltså, det har inte Stadsdelsnämnden köpt! (Ann-Christin, 
E.C) 

 
Länsstyrelsen med sitt tillsynsansvar har kvalitetskriterier som bland annat gäller den 
fysiska boendemiljön. Syftet med dessa kriterier är givetvis att säkerställa en skälig 
levnadsnivå (enl. SoL) för individen, men ibland uppstår ändå situationer där det inte 
framstår som en optimal lösning för alla. En av våra intervjupersoner delade med sig av 
en privat upplevelse. 
 

... pappa var alldeles förskräckt, vad ska vi med det där pentryt? Det blev en hyra på över 5 tusen 
för ett rum på 23 kvadrat, med pentry. Jag menar, hyresgästföreningen skulle aldrig acceptera en 
sådan hyra för en etta med pentry för friska människor (…) jag tror att god kvalitet inte behöver 
vara där alltihop det där finns. (Marianne, Pol.) 

 
Återigen krockar olika behov och det blir tydligt att kvaliteten på särskilda boenden är 
relativ, alla är olika. Konsekvenserna för att hålla en viss standard blir att prissättningen 
inte uppfattas som en rimlig kostnad för individen. Flexibilitet efterfrågas av 
intervjupersonerna för att öka möjligheten till valfrihet och individanpassning.  
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För vissa så är det perfekt, då är det bra kvalitet, men för andra? Jag tycker man ska vara mer 
flexibel, det är så låst. För det finns regler, Länsstyrelsen säger att det måste vara så här - det blir 
så fel (Marianne, Pol.) 

 
Men frågan om pentry eller inte kan också uppfattas på ett annat sätt 

 
Tack gode gud, brukar jag säga, för de här lägenheterna, de är små lägenheter med tapeter på 
väggarna, med ett eget pentry, med ett eget badrum och det betyder att den pensionären som 
kommer dit ibland kan känna att de flyttar till ett hem, ett nytt hem. (Louise, E.C) 
 
Hemmets betydelse är underskattad skulle jag vilja säga, den är mycket mycket stor och mycket 
viktigare än vad vi tror. Kanske viktigare än att vi har rena och kliniska ytor och så där, utan att 
man faktiskt måste tänka på vad är ett eget hem (…) många gånger får jag ju frågan ”vem 
använder det här pentryt, det kan väl inte alltid de boende göra?” - Nej, det kan de inte göra, men 
de vet ju om att de har ett pentry. De vet ju om att de har ett litet kök där och ett litet kylskåp med 
en liten spis (Louise, E.C) 

 
Vi kan bara spekulera i att det i det ena fallet handlade om en anhörig som upplevde en 
frustration över att behöva påminnas om en kär persons förlorade funktioner, och i det 
andra fallet en enhetschef som ser pentryt som en tillgång, något ”hemlikt”, som snarare 
påminner om ett ”normalt” hem. 
 

Retorik och praktik 
Vi undrade om det finns en dialog mellan politiker och enhetschefer när det gäller 
kvalitet inom äldreomsorgen, och i vilken utsträckning det finns samstämmighet dem 
emellan? 
   En viktig del i diskussionen kring äldreomsorgen handlar om hur enhetscheferna ser på 
det uppdrag som de fått av politikerna. Resultatet visar att enhetscheferna i vår studie till 
viss del känner frustration över politikernas ”fina ord”, som ofta inte är närmare 
preciserade. Vi finner att det finns önskemål från båda sidor om ökad tydlighet i innehåll 
och mål för verksamheten.  
 

… att först står då politikerna i tv:n och säger att nu ska vi satsa så här mycket på äldreomsorgen, 
det ska bli bättre, det ska bli lite grann ”extra allt”, det ska satsas och det ska vara bättre och 
mera och allt vad det är, men sen när då ett anbud, eller ett förfrågningsunderlag, kommer ut från 
respektive kommun eller stadsdel, då stämmer inte det alls överens med vad politikerna står i tv 
och säger. (Ann-Christin, E.C) 

 
Glappet mellan mål och verklighet blir återigen tydligt, då medborgarna tar fasta på det 
som politiker uttalar i media. Konsekvensen kan enligt Ann-Christin bli att det är svårt att 
bedriva en verksamhet under premissen att det till största del ska vara billigt. Det 
kommunen köper är det som ska levereras och utrymme för något utöver vad som står i 
uppdraget finns inte.  

 
… och sen kommer anhöriga.. ”och det här funkar inte och det här ska va mer, och mamma ska 
ha det och det” - ja, men tyvärr, det är inte vårt uppdrag (Ann-Christin, E.C) 
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Förklaringen blir alltså det är inte vårt uppdrag, uppdraget som enhetschefer får sätter 
gränser för hur verkligheten kommer att se ut för de boende. 
 
Även om enhetscheferna tror att det i grunden finns en gemensam syn på vad god kvalitet 
är, så kvarstår dock problemet hur man ska nå det gemensamma målet. Det gäller alltså 
inte bara resursfördelning utan också tillämpning. 
 

När en politiker säger att det här är kvalitet, då säger jag: ja till viss del, man måste ju väga in så 
många delar. Man kan inte bara säga att vi vill att de ska ha det här, utan vi måste också berätta 
hur vi når fram dit, för annars sätter man så snygga ord på allting och det kan man ju göra... men 
det är inte det som blir verkligheten, verkligheten är något helt annat då måste man veta hur når 
vi dit, så här gör vi, här är vägen fram. (Malou, E.C) 

 
… allting som finns skrivet i dag om hur vård och omsorg ska bedrivas, är ju vackert formulerat. 
Men det handlar ju alltid ytterst om tillämpningen. Hur ser det ut egentligen? (Louise, E.C) 

 
För att enhetscheferna ska lyckas förverkliga politikernas löften till medborgarna i 
praktiken efterfrågas precision och tydlighet i vad uppdraget konkret ska innehålla.  
   Som politiker uttrycker Agneta en medvetenhet om att de övergripande 
målformuleringarna kan behöva konkretiseras för att lättare kunna anpassas till lokal nivå 
och sedan verkställas på de särskilda boendena. 
 

I den bästa av världar så skriver ju vi de övergripande inriktningsmålen och sen ska man ute i 
stadsdelsnämnderna hantera dem (målen) då kan resan naturligtvis se lite olika ut, det viktiga är 
ju att man når de målen, och där vet jag att en del kan tycka att de behöver vara mer konkreta, 
inriktningsmålen, att de kan kännas lite vida och det får ju vi naturligtvis i sådana fall ta till oss 
kritiken och fundera över. (Agneta, Pol) 

 
Denna otydlighet som enhetscheferna upplever leder till en osäkerhet som påverkar 
förhållandet till medborgarna i allmänhet och kunderna inom äldreomsorgen i synnerhet. 
 

… det finns ju ingen egentligen stadsdel vad jag känner till så där spontant som i lokaltidningarna 
annonserar och säger att hej alla medborgare vår äldreomsorg tycker vi ska vara på det här viset, 
vi tycker att den ska ligga på den här nivån, vi tycker att den får kosta så här mycket och så 
vidare, alltså det är ingen vanlig Svensson som vet hur respektive kommun eller stadsdel tänker 
och resonerar, utan allmänheten lyssnar på politikerna på tv. (Ann-Christin, E.C) 

 
Enhetscheferna efterfrågar alltså en ärligare hållning från politikerna gentemot 
allmänheten, samtidigt som politikerna uttrycker motsvarande önskan om tydlighet och 
uppriktighet i vad enhetscheferna faktiskt kan åstadkomma med de tilldelade resurserna. 

 
Ibland brukar vi efterfråga konsekvensbeskrivningar av vissa förslag till beslut, men det tycker jag 
att man är väldigt dålig på. Man borde mer tala om vilken konsekvens får det om vi som politiker 
säger att så här mycket vill vi lägga på det här, eller de här förändringarna vill vi göra ute i 
organisationen, men man gör inte det (…) vad de (enhetscheferna) säger är att de måste gilla 
läget ungefär (Marianne, Pol) 

 
En orsak till att enhetscheferna tycks ”gilla läget” och ofta inte öppet talar om 
konsekvenser och svårigheten i att verkställa politiska beslut tror Marianne kan bero på 
rädsla för att stöta sig med politiker.  
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Ja.. jag vet inte om man inte vill göra sig osams med oss politiker, eller de som styr för tillfället, 
det kan vara det. För jag menar, sen vid sidan om så kan de ju komma: ”det här är inte klokt”. 
(…) Sedan finns det ju krav om att man måste hålla budgeten, man måste hålla budgeten. 
(Marianne, Pol) 

 
Enhetscheferna efterfrågar mod att våga definiera äldreomsorgens innehåll i prislappar. 
Man menar att politiker måste kunna stå för det pris man har satt på verksamhetens 
innehåll. 

 
Vad får man för 843 kr och vad får du för 1543 kr? För jag skulle kunna definiera det, men i dag 
är inte det definierat, utan i dag förkommer det skillnader i prislappar, men alla talar om samma 
innehåll och samma kvalitet, hur är det möjligt? Det är inte möjligt, det kan inte vara möjligt. 
(Louise, E.C) 

 
Den goda kvaliteten som politikerna formulerar är svår att uppnå med det pris man 
betalar. Politikernas föreställning om vad som kan utföras med skattefinansierade medel 
verkar inte överensstämma med enhetschefernas. 

 
Tittar du i upphandlingen och avtal som är skrivna är det ju fantastiska saker som ska genomföras 
och det ska egentligen inte göras till någon kostnad alls. (Louise, E.C) 

 
Man vill ha en god kvalitet, men samtidigt utgör priset en begränsning för möjligheterna 
att uppnå det som politikerna på pappret formulerar. Det verkar finnas en dubbelhet, som 
inte alltid är så lätt att få ihop.  
 

Parallellt med att jag försöker jobba med innehållet i vad en god kvalitet är, så försöker jag vara 
ekonomisk och försöka tänka så men jag känner att vi skulle behöva en öppen debatt om 
innehållet om vi talar om det som finns idag i särskilda boendeformer (Louise, E.C) 

 
För att överbrygga glappet mellan mål och verklighet behövs en klart och tydligt 
formulerad grund, så att alla vet vad de har att utgå ifrån. Det verkar också vara det som 
efterfrågas från både politiker och enhetschefer. 
 

Grundläggande principer 
 

Människosyn och värdegrund 
Det tycks finnas generella principer som gör det möjligt att förstå vad som ligger till 
grund för våra intervjupersoners uppfattning om vad god kvalitet är och hur man i 
verksamheterna arbetar för att uppnå god kvalitet. Dessa grundläggande principer tror vi 
alla människor kan relatera till. 
 

Vi har en grundläggande syn på människan att det är människans orubbliga värde som att vara 
människa, hon är värdefull för den hon är och inte för det hon gör, och det blir väldigt påtagligt 
när man jobbar inom vård och omsorg och överhuvudtaget kanske i det här samhället. (Louise, 
E.C) 

 
Trygghet, både när det gäller att få vård när man behöver det, men också trygghet när man får 
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stöd av hemtjänsten eller på våra boenden. Att känna att du är trygg. (Agneta, Pol) 
 
Enhetscheferna uttrycker en samstämmighet i vikten av att visa respekt för individen och 
tydligt markera att de som bor inom särskilda boenden inte är gäster på en arbetsplats 
utan personalen är gäster i de boendes hem. Oavsett driftform för de särskilda boendena 
poängterar man hemmets betydelse för den enskilde och att det synsättet ska genomsyra 
verksamheten. 

 
Om boendet ska vara ett hem och vi är gäster som vistas i deras hem, även om vi utför avancerad 
sjukvård och omsorg, så måste vi försöka hela tiden att arbeta medvetet och då är ju det en fråga 
om både inställning från början, och det är en fråga om utbildning, att man förstår vad man gör 
när man tar ifrån någon beslutsfattandet. (Louise, E.C) 

 
Vi tycker oss se att det finns grundläggande principer som är gemensamma för 
intervjupersonerna då de talar om respekt, trygghet och integritet. Vad som däremot kan 
skilja dem åt är på vilket sätt det konkretiseras inom i respektive verksamhet. 
 

Lagar och styrdokument 
Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten skall 
också systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. (3kap 3§ SoL). I propositionen 
anförs att kravet på god kvalitet skall gälla både privat och offentlig verksamhet inom 
Socialtjänsten och för såväl myndighetsutövning som övriga insatser. 
   Samtliga intervjupersoner kom mer eller mindre in på lagstiftning och regleringar som 
något som ligger till grund för möjligheterna till att ge god kvalitet. På central politisk 
nivå önskar man likformighet mellan stadsdelarna för att säkerställa rättssäkerheten för 
medborgarna. Agneta, som är politiker på central nivå, ger en bild av hur hon upplever att 
det faktiskt kan se ut på förvaltningarna i Stockholm stad som handlägger ärenden inom 
äldreomsorgen:  
 

Det ser olika ut i stadsdelsnämnderna, det blir nästan som olika enskilda kommuner och ändå 
finns det ju nationella riktlinjer, men likväl så blir de äldre bedömda på olika sätt. Det gör att det 
är svårt att jämföra över staden och därför har vi sagt att de kriterier som vi nu tar fram, de gäller 
väldigt tydligt, de ska vara enkla att följa för stadsdelsnämnderna så att vi kan säga att de äldre 
blir behandlade lika utifrån sin olikhet. (Agneta, Pol) 

 
Samtidigt som man i lagstiftningen har kriterier som ska gälla för handläggning av 
ärenden, så lämnar man mycket öppet för individuella bedömningar. De individuella 
behoven kan se oändligt olika ut och risken för en godtycklig bedömning kvarstår då 
kriterier för vilka behov man kan uppfylla är nog så tydliga men begränsade. Agneta 
menar även att överenskommelser i det tysta spelar in. 
 

… det skapas kulturer med lokala riktlinjer ibland skrivna och ibland är det bara samförstånd 
inom en grupp (Agneta, Pol) 

 
Det tycks som om tolkning och tillämpning av gällande lagstiftning ser olika ut beroende 
på vilken funktion man har. Marianne, som är politiker på lokal nivå, ger en bild av att 
enhetschefer i sitt dagliga arbete visar kunskap om vad som enligt lag måste uppfyllas, 
men hon tror att syftet kan ha gått förlorat, exempelvis när det gäller dokumentation. 
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Det finns ju lagar som Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, som egentligen ska styra 
det här och ibland pratas det väldigt mycket om dokumentation, men det måste man ju sätta in i ett 
sammanhang. Ibland känns det som när man träffar någon enhetschef och man börjar ställa 
frågor i nämnden så får man höra dokumentation hit och dokumentation dit, och som politiker så 
vill man ju veta om det fungera bra. (Marianne, Pol) 

 
Dilemmat med regleringar kan vara att man inte använder, som i det här fallet 
dokumentation, som det viktiga verktyg det är. Tillämpningen av regleringar görs 
rutinmässigt och det verkliga syftet går förlorat.  
 

Kvalitetsarbete 
 

Personal och kompetensutveckling 
Det visar sig att intervjupersonerna inte alltid tycker att det är mer resurser till 
äldreomsorgen som behövs för att uppnå god kvalitet, utan kunskap om hur man på bästa 
sätt kan använda dem. Ett dominerande område i diskussionen kring resurser är 
personalen. Intressant är att både politiker och enhetschefer talar om vikten av att se 
personalen som en resurs. 
 

… men jag tror inte att det är så att man bara kan sätta likhetstecken att det är ökade resurser 
som behövs, på något sätt är det enklaste att säga att det behövs fler händer eller det behövs mer 
pengar, det är mycket möjligt att det behövs i vissa fall, men jag tror också arbetssätt och 
arbetsformer… (Agneta, Pol) 
 
Det viktigaste är inte att man har mycket mera personal utan att man har personal när man 
behöver. För mycket personal är inget mått på att det är jättebra kvalitet, det är ju inte, utan det 
är vad personalen utför och vad man kan skapa. (Malou, E.C) 

 
Ledarskapets betydelse för hur väl man lyckas med att använda personalen på bästa sätt 
belyses av Agneta som menar att chefskapet har stor betydelse och hon poängterar vikten 
av att utbilda chefer och ledare inom äldreomsorgen. Det handlar då både om konkret 
teorikunskap och om hur man som chef möter personal och skapar tillit för att, som hon 
säger, våga släppa personalen fri. 

 
Malou har flera års erfarenhet av att arbeta i ledande ställning. Detta kan vara en 
anledning till hennes insikt om att personalen växer med ansvar och möjligheter till 
utveckling. 
 

Kvalitet för personalen det är att känna att man har läget under kontroll, att man själv får 
bestämma ganska mycket över sin arbetssituation, det är kvalitet, att man har ett ansvar och att 
man känner att man även kan utvecklas (Malou, E.C) 

 
Detta resonemang förstärks av att även tidigare forskning pekar på samma sak (Beckford, 
1998, Crosby, 1979). Huruvida man lyckas med att låta personalen ta initiativ och vara 
uppfinningsrik kräver ett ledarskap med bred kompetens. Som Crosby (1979) uttrycker 
det ”kvalitet existerar inte i ett vakuum, det är alltid ett resultat av ledningsprocessen” 
Det krävs även från ledningen på central nivå att de tydligt visar att de har förtroende för 
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dem som leder verksamheterna. 
 
Våga prova nya arbetssätt och arbetsformer, naturligtvis utifrån tryggheten för den enskilde. 
Kolla upp vad de har för kunskap och kompetens utöver att de är undersköterskor eller 
vårdbiträden eller sjuksköterskor. Jag menar, om du kan sjunga och spela, så tror jag faktiskt att 
man kan hinna ta fram gitarren(...) försök tänk nytt istället och så, för personalen är en enorm 
resurs. (Agneta, Pol) 

 

Kontroll och kvalitetssäkring 
I enhetschefernas uppdrag ingår dokumentation som en lagstadgad kontrollfunktion. Alla 
enhetschefer i vår studie var mycket medvetna om dokumentationens funktion i arbetet 
med kvalitetsutveckling av verksamheterna. Agneta betonar vikten av dokumentation 
som kvalitetskontroll. 
 

Dokumentationen är naturligtvis viktig och det gnölas ju en del om dokumentation, det vet vi ju, 
det tar mycket tid och kraft, men det är ju enda sättet som man går tillbaka ändå och ser vad 
gjorde vi där, kunde vi gjort på ett annat sätt och hur går vi vidare i sånt fall, eller, det där gjorde 
vi ju riktigt bra, vi fortsätter på det sättet (Agneta, pol) 

 
Men Marianne uttrycker en helt annan mening 
 

Det är väl ok att man skriver ner vad man gör för då kanske man tydliggör om det man gör inte är 
så bra, men det slarvas ju en del med den där dokumentationen och sen kan man ibland undra, 
som anhörig då kanske, är det detta man ska lägga tid och pengar på? (Marianne, Pol) 

 
   Man använder sig även av interna och externa kontroller i olika former. Många 
poängterade dock att den viktigaste kvalitetskontrollen görs av personalen i det dagliga 
arbetet. 

 
… det bygger väldigt mycket på dialogen, som egentligen är det viktigaste, vardagsdialogen 
kontaktperson och verksamhetschef och sjuksköterska, man möts och man pratar lite, hur har du 
det? Hur går det för dig? Att man tar de här tillfällena i flykten, är egentligen det viktigaste, för 
det är vardagen som ändå är majoriteten av dagarna, och det är där någonstans som de gamla 
känner att vi faktiskt vi bryr oss. (Ann-Christin, E.C) 

 
Alla verksamheter har krav på inspektion från Länsstyrelsen. Inom annan driftsform än 
kommunal har man ofta även annan extern kontroll.  
 

Kvalitetsrevision, där det kommer externa personer som kliver in i företaget, kliver in tillexempel 
här fysiskt på X och tittar: hur jobbar ni? vad har ni för rutiner? vad har ni för dokumentation? 
hur fungerar samarbetet här och hur många har kontaktpersoner? massor med frågor, och gör en 
revision för att se hur jobbar vi utifrån det uppdrag vi har. (Ann-Christin, E.C) 

 
En vanlig typ av kvalitetskontroll är enkäter, som våra intervjupersoner dock menar att de 
inte använder sig av då de ser problem med metoden. 

 
När det gäller enkäter så kan jag säga att vi inte haft så mycket i den formen, därför att det är 
svårt att göra en enkät som är bra, att man ställer de rätta frågorna (Malou, E.C) 
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Det är väldigt länge sedan det gick ut en enkät till pensionärerna, det är inte gjort på min tid här. 
Men jag tänker så här att idag kanske det inte är någonting som görs så strukturerat, annat än att 
man för mera spontana samtal (Louise, E.C) 

 
Forskning, som vi tagit del av, visar också att det är viktigt att ta hänsyn till att den 
boende befinner sig i beroendeställning till vårdgivaren när man gör kvalitetsmätningar. 
Detta påverkar om och i vilken utsträckning hon/han uttrycker missnöje med vården, det 
är svårt att ta hänsyn till beroendeställningen när man gör enkäter (Larsson, 1998). 
Samma konstaterande gör Ingvad och Olsson (2000). 
 

Framtid 
 
Hur ser intervjupersonerna på framtiden? Vilka förändringar tror de blir nödvändiga för 
att anpassa äldreomsorgen för kommande generationers behov? Hur ser deras visioner ut? 
 

Utmaningen 
Den nya tidens äldre tros ha helt nya förväntningar, vilket gör att det som är god kvalitet i 
dag kanske inte är god kvalitet i morgon. Ann-Christin som är enhetschef ser ett behov av 
att agera och uppmärksamma de genomgripande förändringar som hon menar måste 
komma till stånd. 

 
Jag tror att vi kommer att se en förändring i takt med att det kommer en ny generation gamla. 
Man är van att betala om man vill ha något extra. Jag tror att den här generationen gamla som 
bor här nu inte riktigt är van vid det. Där tror jag att vi faktiskt måste se sanningen i vitögat, det 
måste vara en viss nivå på skattefinansierad äldreomsorg, men sen kanske det faktiskt kan få bli så 
att man kan köpa extra om man vill det. (Ann-Christin, E.C) 

 
I den här frågan kan vi se en samsyn mellan enhetschefen för vinstdrivande/privat 
verksamhet och en av politikerna. Agneta är inte heller främmande för att ”se sanningen i 
vitögat” och diskutera vad som ska vara kommunens ansvar. 
 

Sen tror ju jag att i det samhället som vi nu ser framför oss med stora grupper äldre, så måste vi 
också våga diskutera vad som är kommunens ansvar och vad vi kan betala själva, (…) Jag tror 
inte att folk kommer vara så främmande för det heller och därför tycker jag också att man måste 
vara med i öppna diskussioner generellt sett, för att det här är som en bas som kommunen står för, 
vill du också ha andra saker så kan du få betala det. (Agneta, Pol) 

 
För att möta såväl ett ökat budgettryck som efterfrågan på nya tjänster ger Agneta ett 
exempel på hur hon tror att man skulle kunna arbeta i framtiden. 

 
… kan vi dela upp det väldigt tydligt i omsorgstjänster och servicetjänster och att 
omsorgstjänsterna skulle vara mera de som vi står för i kommunen, medan servicetjänsterna 
skulle man få betala för. (Agneta, Pol) 

 
En annan förändring som flera intervjupersoner tror måste komma till stånd är att höja 
statusen och öka kompetensen i äldreomsorgen. 
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Där tror jag att öka statusen, det är jädrigt fint att jobba med gamla.(…) om inte vi som jobbar 
inom äldreomsorgen pratar gott om det här jobbet och ser de här positiva sakerna vem ska då 
göra det? (Ann-Christin, E.C) 

 
Agneta är av samma uppfattning och tror att lösningen kan vara att ökad kompetens och 
krav på utbildning ger högre status åt yrket. 
 

Det handlar om att höja statusen genom kompetens, att vi ställer krav på utbildning, att vi också 
ställer krav på att du får kompetensutveckling under resans gång, att du kan få utbilda dig till 
spetskompetens, (Agneta, Pol) 

 
Till skillnad från den allmänna bilden i media, som ofta beskriver den kommande 
generationen äldre som ett problem, uttrycker våra intervjupersoner det som en utmaning.  
 
Jag tror att vi måste bli väldigt mycket mer flexibla och mer öppna och mindre formaliserade för att kunna 
ta emot framtidens äldre, 40-talisterna. Och det kommer ju att innebära, kul kommer det att bli tror jag, 
klart det kommer bli en utmaning (Louise, E.C) 
 
Vad kan det då vara för förändrade behov vi har att förhålla oss till?  

 
Det dröjer inte många år innan pensionärerna har en dator under armen när de flyttar in här och 
bredband, vem ska betala det då på äldreboenden? Och platt-TV apparater? och det är klart det 
kommer vara andra äldre människor med andra behov, det kan vi inte sitta och förneka. (Ann-
Christin, E.C) 

 
Louise har samma funderingar på vilka krav som kommer att ställas på utbudet av 
tjänster på särskilda boenden. 

 
Någon brukar säga men dusch en gång i veckan är någon form av rimlig lägsta nivå, men 
solarium två gånger i veckan då? Hur ska vi ställa oss till det?  
Det känns spännande, det kanske inte är så att det är ett sådant absolut begrepp, utan det kanske 
är föränderligt och då har vi ju ett annat arbete att göra. (Louise, E.C) 
 

Men alla har inte samma möjligheter och förutsättningar att betala för något extra och 
våra intervjupersoners åsikter går isär om hur man ska förhålla sig till detta. Ann-Christin 
menar att hon är medveten om att det är kontroversiellt, men menar också att det ser olika 
ut i samhället i stort. Malou ställer sig däremot tvekande till om äldreomsorg är något 
som ska vara beroende av hur mycket man har i plånboken. 
 

Jag är väl lite av den sorten att jag tycker att vissa saker ska nog vara lite lika… för annars så kan 
man naturligtvis välja att bo på ett privat ställe (…)men jag tycker nog att man ska ha ett 
likvärdigt utbud till alla för att det blir mest rättvist så, många har ju inte råd. (Malou, E.C) 

 
Vi ser två olika perspektiv på tilläggstjänster inom äldreomsorgen. Ann-Christin säger att 
hon kan känna en sorg över att gamla ensamma människor med ekonomiska resurser inte 
har en möjlighet att betala för något utöver det som idag erbjuds inom äldreomsorgens 
särskilda boendeformer. 
 

Man borde väl kunna köpa sig själv lite guldkant. (Ann-Christin, E.C) 
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Vision 
När vi talade med våra intervjupersoner om framtiden, undrade vi vilka visioner de hade 
och vad de tycker är det viktigaste målet att uppnå. 
   Politikerna Marianne och Agneta är eniga om att det viktigaste är att själv få bestämma 
hur man vill bo och ha möjlighet att flytta till ett äldreboende när man själv upplever att 
man behöver det. Detta är en vision som båda politikerna önskar uppfylla. 
 

… framför allt att den enskilde ska känna sig trygg i att veta du får stöd och hjälp och ett boende 
när du behöver det, så ska du ha möjlighet att önska vilket boende du vill ha (…) är du i ett skick 
så att du inte kan vänta, då kanske du måste acceptera ett annat boende (Agneta, pol) 

 
Men visionen är väl att komma till ett äldreboende den dagen man behöver det. Att det ska funka 
bra. I dag är det väl så att man vill bo kvar hemma, ibland går det där till överdrift, men 
kvaliteten i det egna boendet är ju alltid bäst (Marianne, Pol) 
 

Enhetschefernas vision handlar istället om tid, en önskan om mer tid, för både boende 
och anhöriga. I dag känner man inte att man har tid för spontana aktiviteter som skulle 
öka de boendes livskvalitet och få personalen att känna mer tillfredsställelse i sitt arbete. 
 

Man skulle kunna utveckla kvaliteten när det gäller våra aktiviteter ytterligare, ha mera tid till 
anhöriga. (Malou, E.C) 

 
Agneta menar att behoven inte är oändliga, men betonar vikten av att utgå ifrån att de är 
unika för varje enskild person och det är ju också så att vi inte blir mer lika bara för att vi 
blir äldre. 
 

Analytisk koppling till teoretisk referensram 
 
Vi kommer nedan att analysera resultatet av intervjuerna med hjälp av teorin om de sex 
världarna som beskrivs i kapitel 3 Teoretiskt perspektiv (s. 8-11). 
 
God kvalitet 
När vi talar om vad god kvalitet i äldreomsorgens särskilda boendeformer kan vara blir 
det tydligt att alla intervjupersonerna har individen i fokus och framhåller relationens 
betydelse. Vi ser här ett ideal som kan kopplas till The Inspired world, där man betonar 
individualitet och det unika i varje möte. Oavsett politisk tillhörighet och verksamhetens 
driftform är detta ett genomgående mönster när man talar om definitionen av kvalitet. 
   En förutsättning för att kunna ge god kvalitet anses vara personalens engagemang och 
möjligheter att ta egna initiativ. The Industrial world lägger tonvikten på det värdefulla 
med kompetens, ansvarstagande, och personer som är passande för sitt arbete och 
enhetscheferna i vår studie betonar i enlighet med detta att personalens engagemang och 
inställning är av största vikt för att skapa god kvalitet. Politikerna framhåller personalens 
kompetens som en förutsättning i arbetet och uttrycker även ledningens funktion som det 
viktigaste av allt.  
   Vår tolkning är att politiker influeras av The Inspired world då de talar om flexibilitet, 
om att ”släppa personalen fri” och uppmuntra kreativitet. Man ska våga prova nya 
arbetssätt, våga göra fel och acceptera risker. Personalens entusiasm och kreativitet är 
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viktiga resurser. En del av detta är att ta fram det som är speciellt för varje individ och 
man poängterar vikten av att skapa möjligheter att ta fram spetskompetenser. Ledarna har 
en nyckelroll i detta arbete. Vi ser en koppling till The Industrial world där utveckling 
värderas och hierarkier baseras på kompetens och ansvar. 
 
Kvalitet ur olika perspektiv 
Verksamheterna har inte bara de individuella behoven hos de boende att tillfredsställa 
utan även andra perspektiv att ta hänsyn till. Det är tydligt att flera världar står i konflikt 
med varandra om vems anspråk som ska dominera. Är det kundens unika behov som ska 
prioriteras som i The Inspired world, eller är det de samhälleliga grundläggande 
rättigheterna i The Civic world? Och i vilken utsträckning ska man ta hänsyn till ägarna, 
som prioriteras i The market world? Definitionen av god kvalitet handlar om 
perspektivval, för vem är det god kvalitet? God kvalitet framstår också som relativt och 
beroende av de förväntningar individen för med sig. 
   Man skulle kunna tänka sig att äldre personer i viss utsträckning är präglade av vanor 
och traditioner och kanske, mer än idag, är vana vid att respekt visas för äldre 
generationer, detta påverkar deras förväntningar som vi kopplar till värderingarna i The 
Domestic world.  
   Förväntningar om rättigheter som äldre, någon form av seriell reciprocitet, finner vi i 
The Civic world; de äldre är visserligen individer med unika, individuella intressen, men 
som ”boende” bildar de ett kollektiv som i stor utsträckning gör dem beroende av 
representanter som kan föra deras talan och värna om deras intressen. Detta gör att man 
fokuserar på problem som är gemensamma för alla, vilket betonas i The Civic world. 
   I kontrast till det gemensamma har boende en önskan om flexibilitet och om att bli 
bemötta som unika individer med skiftande behov. Intervjupersonerna ifrågasätter regler 
och statiska rutiner för att skapa en bättre kvalitet, detta i enlighet med The Inspired 
world. 
 
Retorik och praktik 
Kvalitet har ett pris och i och med konkurrensutsättningen av äldreomsorgen skapas ett 
tävlande som enligt The market world präglas av marknadsanpassning, de boende är 
kunder som ska tillfredställas, men inte till vilket pris som helst. The Market world och 
The Civic world dominerar äldreomsorgen genom prissättning och regleringar, men det 
finns, från alla intervjupersoner, en önskan om mer inflytande från The Inspired world i 
form av ökat självbestämmande och valfrihet.  
   Politikerna har sin grund i The Civic world genom värderingen av demokrati och 
grundläggande rättigheter. Enhetscheferna tycker att politikerna, i mål och budskap, lovar 
medborgarna frihet och anpassning till individernas behov i enlighet med The Inspired 
world, men upplever i praktiken en begränsning genom de resurser som tillhandahålls. 
Glappet mellan två världar, i det här fallet symboliserat av mål och verklighet, är 
påtagligt. 
   För att få en större överensstämmelse mellan mål och verklighet efterfrågar en av 
politikerna i vår studie konsekvensbeskrivningar, som hon tycker enhetschefer ger i 
alltför liten utsträckning. Varför enhetschefer inte utnyttjar möjligheten att uttrycka sitt 
missnöje tror vi, genom att koppla till The world of Fame, kan bero på avsaknad av 
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naturliga frontfigurer inom äldreomsorgen som vågar utmärka sig och synliggöra 
konflikter. 
 
Lagar och styrdokument 
Riktlinjer och lagar styr enligt intervjupersonerna i stor utsträckning möjligheterna till att 
skapa god kvalitet, i ett samhälle dominerat av The Civic world ger medborgarna 
politikerna rätten att föra deras talan, vidare ger politiker ledningen för verksamheterna 
inom äldreomsorgen mandat för att säkerställa de boendes trygghet. Enligt The Civic 
world ska all representation vara reglerad och ske under lagenliga former. Det finns inga 
motsättningar mellan våra intervjupersoner när det gäller vikten av lagar och 
styrdokument för att säkra medborgarnas rättssäkerhet. Dokumentation kan ses som ett 
verktyg för att skydda den kollektiva välfärden och allas lika värde. 
   Vi ser att detta område helt domineras av The Civic world utan direkt konkurrens av 
värden från någon annan värld.  
 
Kontroll och kvalitetssäkring 
Äldreomsorgen som organisation måste, som alla andra verksamheter, vara effektiv, 
liksom i The Industrial world värderas produktivitet och förmåga att svara på behov. 
   Instrumenten för kvalitetsmätning och kvalitetssäkring har också sitt ursprung i The 
Industrial world men passar mindre bra inom äldreomsorgen, där kvaliteten främst utgörs 
av subjektiva upplevelser, något som våra intervjupersoner beskriver. Man använder sig 
inte i någon större utsträckning av enkäter, då det upplevs svårt att formulera ”rätt” frågor 
och samtidigt ta hänsyn till de boendes beroendeställning. Intervjupersonerna betonar i 
stället värden från The Inspired world, som det personliga ansvaret att följa upp 
kvaliteten genom spontana samtal i det dagliga arbetet. 
 
Utmaningen  
Resultaten av intervjuerna visar att äldreomsorgen måste vara öppen för framtiden och 
anpassa sig till utvecklingen, vilket framhålls i The Industrial world. Denna förändring 
kommer att innebära nya krav på planering och utformning i äldreomsorgens 
verksamheter. Verksamheterna marknadsanpassas i enlighet med The Market world för 
att öka kvaliteten och tillfredsställa förändrade behov. Samtidigt innebär 
marknadsanpassning också en förändring för individen, då vissa kan köpa guldkant på 
vardagen, och andra inte. Vi tolkar det som att representanten för den kommunala 
driftsformen, är mer präglad av värden från The Civic world än exempelvis 
representanten för den vinstdrivande verksamheten som är mindre främmande för att 
närma sig The Market world.  
 
Vision 
Visionen står för ökad trygghet och mer tid till både boende och anhöriga. För att kunna 
förverkliga det krävs kreativitet, flexibilitet och en vilja att förändra. Återigen gör vi 
kopplingen till The Inspired world när intervjupersonerna talar om ökat 
självbestämmande och valfrihet. Detta medför att The world of Fame kan spås bli alltmer 
dominerande i framtiden om möjligheten att själv välja äldreboende ökar. Ett boendes 
rykte kommer att spela större roll och ett behov av att etablera en image och ha välkända 
talespersoner tror vi kommer att växa fram. 
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   Att höja statusen på arbete inom äldreomsorgen och skapa ett bättre rykte talar också 
för att influenserna från The world of Fame kan komma att öka. 
 
Sammanfattningsvis handlar det ytterst om människors lika värde och grundläggande 
rättigheter, vilket vi tycker tyder på att intervjupersonerna har en grund i värderingarna 
från The Civic world. Från The Inspired world kommer tankar om att det är viktigt att låta 
varje individ vara unik och i möjligaste mån leva som man alltid har gjort, även om man 
bor på ett särskilt boende. Även om det kan tyckas att världarna harmoniserar med 
varandra så handlar det ytterst om vilken värld som ska dominera. Ska det främst handla 
om grundläggande rättigheter för alla, eller finns det utrymme för att låta det unika och 
individanpassade dominera? 
 

6. Diskussion  
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel ges en sammanfattande bild och diskussion av resultat och analys. 
Fördelar och nackdelar med den valda metoden och teorin diskuteras. 
________________________________________________________________________ 
 
Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur enhetschefer och politiska beslutsfattare 
definierar och upplever kvalitet i äldreomsorgens särskilda boendeformer. Vidare syftade 
studien till att jämföra vilka generella principer som ligger till grund för uppfattningen 
om vad god kvalitet är och hur man arbetar för att uppnå god kvalitet nu och i framtiden. 
Nedan följer en sammanfattning av resultatet från fem intervjuer med enhetschefer och 
politiska beslutsfattare. 
 

Sammanfattning av resultat 
 
Resultatet av vår studie visar att kvalitet inte kan fastställas på ett entydigt och objektivt 
sätt. Kvalitet inom äldreomsorgen visar sig ytterst handla om relationer och möten mellan 
människor och intervjupersonerna är överens om att upplevelser är subjektiva och 
beroende av personliga förväntningar. En förutsättning för att kunna ge god kvalitet anses 
vara personalens engagemang och möjligheter att ta egna initiativ, något som 
enhetscheferna inte upplever att det finns tillräckligt utrymme för idag. 
   Enhetscheferna i vår studie påpekar svårigheterna med att ha flera kundperspektiv att ta 
hänsyn till, boende och anhöriga har andra förväntningar på vad som ska utföras än det 
som enhetscheferna upplever att stadsdelsnämnderna har beställt. För att motverka det 
glapp mellan mål och verklighet som enhetscheferna beskriver framhålls vikten av att 
informera både boende och anhöriga om vad de kan förvänta sig när de flyttar till ett 
särskilt boende, det är annars lätt att det skapas höga förväntningar som verksamheten 
inte kan leva upp till. De efterfrågar därför en tydlighet från politikerna i att precisera 
vilken service som ska ingå på särskilda boenden. Politikerna i sin tur menar att de 
behöver konsekvensbeskrivningar från enhetscheferna i större utsträckning.  
   Resultatet visar att det finns grundläggande principer som är gemensamma för 
intervjupersonerna i form av trygghet och respekt för individens integritet. Riktlinjer och 
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lagar visar sig i stor utsträckning styra möjligheterna till att skapa god kvalitet och 
intervjupersonerna framhåller behovet av flexibilitet för att kunna individanpassa 
omsorgen. När det gäller kontroll av kvaliteten anser intervjupersonerna att det viktigaste 
är den dagliga dialogen med de boende. För att höja statusen på arbete inom 
äldreomsorgen vill intervjupersonerna öka kraven på utbildning och ge möjlighet till 
kompetensutveckling. 
   Den framtida äldreomsorgen kommer att innebära förändringar, både när det gäller 
behov och förväntningar. Intervjupersonerna ser en utmaning i att utveckla framtidens 
äldreomsorg och möta den nya generationen äldre. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet bekräftar tidigare forskning gällande kvalitetsbegreppet som relativt och 
beroende av subjektiva upplevelser (Larsson, 1998, Eliasson–Lappalainen & Szebehely, 
1998). Att fastställa vad god kvalitet är, är svårt, om ens önskvärt, när uppfattningen om 
vad god kvalitet är, är beroende av individuella förväntningar.  
   Den definition som Edvardsson & Thomasson (1989) ger av tjänstekvalitet, att tjänsten 
ska motsvara kundens förväntningar och tillgodose dennes behov, är svår att applicera 
inom äldreomsorgen, på grund av begränsat utbud och yttre faktorer som verkar 
begränsande. Konsekvensen av definitionen blir att om de boende har låga förväntningar 
och krav på vad god kvalitet ska vara, så sänks nivån för när tjänsten är av ”god” kvalitet. 
   Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Kvaliteten 
i verksamheten skall också systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. (3kap 3§ 
SoL). Utelämnandet av en närmare definition trodde vi skulle framstå som problematisk 
för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgens särskilda boendeformer, men i vår studie 
nämndes inte detta som något problem, utan det framgick istället att de många 
kundperspektiven med olika förväntningar var den stora utmaningen. Detta problem 
uppmärksammar också Olsson & Ingvad (2000), som menar att samordning av 
föreställningar, förväntningar, värderingar och handlingar är en förutsättning för att 
lyckas i kvalitetsarbetet.  
   Resultaten visar även att intervjupersonerna inte alltid upplever att det är mer personal 
som behövs för att kunna driva verksamheter av god kvalitet, utan att det handlar om hur 
man på bästa sätt använder den befintliga. Politiker manar till mod att våga nya arbetssätt 
och att utveckla och utbilda personalen inom äldreomsorgens särskilda boenden, men 
enhetscheferna upplever inte att utrymmet alltid finns. Det handlar om att skapa 
möjligheter och utrymme. Tidigare forskning styrker intervjupersonernas resonemang om 
att ledningen har stor betydelse för hur väl man lyckas med detta (Crosby, 1979, 
Beckford, 1998). Ledarskap i det här fallet menar vi även gäller politiker som måste ange 
tonen och visa vägen, vilket också bekräftas av intervjupersonerna. 
   Intressant är att både enhetschefer och politiker efterfrågar en dialog kring vad man 
kan, får och bör göra, men att det idag inte finns något naturligt forum för detta. Att 
klargöra vad som ingår i uppdraget från stadsdelsnämnderna framgår av vårt resultat som 
en nödvändighet, då problemet verkar vara att uppdraget som verksamheterna är 
tilldelade inte motsvarar de förväntningar som politiker skapar hos medborgarna. 

34 



 

   Av resultatet framkommer också att enhetschefer och politiker delar principer och 
värderingar om människors lika värde och individens integritet och självbestämmande 
som ska vara grundläggande för en flexibel och individanpassad äldreomsorg av god 
kvalitet. Med utgångspunkt i de delade värderingarna och principerna och med en ökad 
dialog skulle man kunna överbrygga glappet mellan politikernas retorik och 
enhetschefernas verklighet. 
   Det framgår av vårt resultat att den nya tidens äldre tros ha helt nya förväntningar, 
vilket gör att det som är god kvalitet i dag kanske inte är god kvalitet i morgon. 
Intervjupersonerna ser ett behov av att agera och uppmärksamma de genomgripande 
förändringar som måste komma till stånd. För att möta såväl ett ökat budgettryck som 
efterfrågan på nya tjänster menar både politiker och enhetscheferna att det krävs nya 
grepp från politiskt håll angående vad som ska vara skattefinansierat och vad den 
enskilde själv ska betala för. Kanske blir det så, som en av politikerna föreslår, att man 
kan dela upp utbudet i omsorgstjänster och servicetjänster, där kommunen/stadsdelen 
bekostar omsorgstjänsterna. Detta medför att utbudet kan individanpassas i större 
utsträckning, men det kan också medföra att klyftor skapas mellan de som kan och inte 
kan betala för något extra. 
   En annan förändring som flera intervjupersoner tror måste komma till stånd är att höja 
statusen genom krav på utbildning och ökad kompetens. Detta upplever inte vi som något 
nytt, men faktum kvarstår att låga krav på utbildning ger låg status till yrket. 
   Tanken om att kommande generation äldre kräver bredband och vill sola solarium ser 
våra intervjupersoner som en utmaning. Denna öppna inställning och medvetenhet om 
nya krav och behov av förändring ser vi som en början till något nytt. 
 

Metoddiskussion 
 
   Kvalitativ metod kännetecknas av en både fysisk och social närhet till 
forskningsobjektet, man måste kunna sätta sig in i deras livsvärld och se situationen ur 
deras perspektiv (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Denna studie baserades på fem 
intervjupersoners individuella upplevelser och definitioner av ett fenomen, god kvalitet 
inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Vi var inte intresserade av att beskriva 
storlek, mängd eller kvantitet. Detta medförde att vi valde kvalitativ metod.  
   En fördel med vårt val av metod visade sig vara att den gav stort empiriskt material, rikt 
på nyanser och individers egna upplevelser och erfarenheter. Metoden gjorde också att vi 
kunde vara något säkrare på att få fram intervjupersonernas åsikter och egna tolkningar 
(Jacobsen 2007) än om vi använt oss av exempelvis enkäter. I våra diskussioner kring 
resultatet tycker vi oss se en fördel i att vi har medverkat båda två och ibland sett saker på 
olika sätt, och därför kunnat ge en bredd till tolkningen av materialet och ökat den 
kritiska reflexionen. 
   Nackdelar med vår valda metod är att den var tidskrävande då det empiriska materialet 
tog tid att samla in, sortera och göra överblickbart. Vid intervjuer kan man alltid 
ifrågasätta sin egen medverkan i undersökningen och vilka konsekvenser det får för 
öppenheten när det gäller detaljer och nyanser i materialet. Kvale (1997) kallar detta 
intervjuareffekten, intervjuare och intervjuperson reagerar och påverkar varandra 
ömsesidigt i en dynamisk process. Vi försökte dock vara så neutrala som möjligt för att 
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inte påverka intervjupersonerna i någon riktning och tycker oss inte ha stött på denna 
problematik. 
   Som vi tidigare nämnt hade vi kunnat använda oss av gruppintervjuer som Jacobsen 
(2007) menar är ett bra alternativ för att få fram varför människor har en viss åsikt. Men 
Jacobsen menar att den metoden lämpar sig bäst för samtal kring specifika händelser och 
upplevelser och den valdes därför bort. 
   Telefonintervjuer sågs inte heller som ett bra alternativ, då vår erfarenhet sa oss att det 
är lättare att få fylliga svar och förtydliganden genom att samtala ansikte mot ansikte. 
 

Teoridiskussion  
 
Teorin ska enligt Larsson (2005) användas som ett tankesystem för att undersöka och 
förklara det studerade femomenet. Teorin om de sex världarna har hjälpt oss att ge 
mening åt upplevda och observerade fenomen kring begreppet kvalitet. 
   De sex världarna bygger på generella principer som alla kan känna igen sig i och har 
därför varit applicerbar inom vårt område, även om den tidigare främst använts inom 
ekonomisk sociologi. 
   I vår analys av resultatet tycker vi att teorin har varit användbar i stor utsträckning, vi 
har kunnat koppla resultatet till alla de sex världarna och även kunnat se fler 
användningsområden för teorin. Vi tycker även att teorin har tydliggjort mönster och fått 
oss att se nya förhållanden i materialet, på så vis att vi har kunnat se vilka värden som 
dominerar inom äldreomsorgen, vilka ”världar” de kan härledas till och hur de förhåller 
sig till varandra. 
   En begränsning med vårt val av teori är att den litteratur som fanns att tillgå endast var 
skriven på franska och engelska. Detta gjorde att vi var tvungna att översätta allting till 
svenska, något som var både tids- och tålamodsprövande. Det innebar också att vår 
översättning blev en tolkning av en tolkning, som vi dock genom handledning fått 
bekräftad och godkänd. 
   Vi är medvetna om att det finns andra teorier, exempelvis organisationsteorier, 
ledarskapsteorier, som kunnat användas och tillföra andra saker men vi tyckte att det var 
både roligt och spännande att använda en relativt ny teori, som har blivit alltmer populär i 
internationella forskarkretsar. 
 

Framtida forskning och socialpolitiska överväganden 
 
Kvalitet inom äldreomsorgen är i högsta grad ett aktuellt forskningsämne och som vi 
tidigare nämnt saknas studier om just glappet mellan politikers mål och enhetschefers 
verklighet. Vi tror att det finns ett behov av en större studie på detta område, som även 
kan täcka in andra perspektiv, exempelvis de boendes och de anhörigas. 
   En viktig fråga för framtiden är hur äldreomsorgen ska finansieras i framtiden för att 
möta förändrade krav och behov. Redan nu kan man konstatera att skattemedlen inte 
kommer att räcka till och forskning kring andra modeller och system ser vi som 
nödvändiga.  
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   Vi tror också att man måste utvärdera vilka effekter kompetenshöjning för personal 
inom äldreomsorgen verkligen ger. Är det så att kvaliteten höjs och att vården och 
omsorgen förbättras och i så fall för vem blir det bättre?  
   Det mångdimensionella kundperspektivet kvarstår som ett problem och man måste 
fråga sig vilket uppdraget egentligen är. Om uppdraget inte motsvarar kundens 
förväntningar måste representanter för äldreomsorgen ha modet att säga ifrån och ge 
politikerna tydliga konsekvensbeskrivningar. För att i framtiden kunna erbjuda en 
äldreomsorg med god kvalitet ser vi inget annat sätt än att beslutsfattare och utförare i 
dialog med varandra enas om vad som ska ingå i ett skattefinansierat utbud och om, och i 
så fall vad, som ska kunna erbjudas utöver i form av tilläggstjänster för att kunna uppnå 
målet om god kvalitet för alla. 
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Bilaga 1 
Brev till intervjupersoner 
 
Stockholm 2007-04-09 
 
 
Hej, 
 
Vi vill börja med att tacka för att du vill vara en del av vår studie, vars resultat kommer 
att ligga till grund för vår C-uppsats.  
 
Som vi tidigare nämnt i vår förfrågan har vi intresserat oss för begreppet god kvalitet 
inom äldreomsorgen. Våra professionella och privata erfarenheter från äldreomsorgen 
väckte frågan om vem eller vad det är som bestämmer vad god kvalitet är i praktiken. 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur enhetschefer och politiska 
beslutsfattare definierar och upplever kvalitet inom äldreomsorgens särskilda 
boendeformer. 
 
Din uppgift i vår studie kommer att vara att under en intervju svara på frågor kring 
kvalitet i äldreomsorgens särskilda boendeformer samt om hur samverkan mellan 
enhetschefer och politiska beslutsfattare ser ut (se bifogad intervjuguide). Vi är 
intresserade av just Din uppfattning och kommer att ge dig tid att utveckla dina svar. 
Intervjun kommer att spelas in på band, som sedan förstörs när uppsatsen är klar. 
 
Uppsatsen kommer att läsas av i första hand vår handledare och examinator, men även av 
andra studenter. Naturligtvis ger vi Dig en kopia om du skulle vara intresserad. Dina svar 
avidentifieras och Du ges möjligheten att vara anonym. Under tiden för uppsatsarbetet 
förvaras materialet så att endast vi två (Lisa & Anne) kan komma åt uppgifterna. 
Resultaten kommer heller inte att användas för annat ändamål än vårt examensarbete. 
 
Vår handledare är fil.dr. Gun-Britt Trydegård. 
Tfn: 08-674 73 97. E-mail: gun-britt.trydegard@socarb.su.se
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anne Hellström & Lisa Sjöström 
Studerande på socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade, Stockholms universitet. 
 
Tfn: Anne: xxxxx, (e-mail)  
eller Lisa: xxxxx, (e-mail) 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Hur definierar du begreppet kvalitet? 
 
Hur skulle du vilja exemplifiera god kvalitet inom äldreomsorgen? 

 
Vad tycker du styr möjligheterna till god kvalitet? 

 
Vad anser du är vägledande i kvalitetsarbetet? 

 
Hur viktigt är det med samstämmighet mellan beslutsfattare och utförare när det 
gäller god kvalitet? 

 
Vilka erfarenheter har du av kvalitetsarbete? 

 
Hur kan man säkerställa att god kvalitet förverkligas? 

 
Hur ser samverkan ut med ansvariga för utförandet/hur ser samverkan ut med 
politiska beslutsfattare? 
 
Hur ser den ultimata visionen ut när det gäller god kvalitet? 
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