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Abstract 
  
Authors: Michelle Lundberg and Carolin Olsson  
Title: Quality work in elderly care – Implementation of national fundamental 
values and how they are followed-up and evaluated. [Translated title] 
Supervisor: Weddig Runquist  
Assessor: Lars Harrysson 
 
The purpose of this study was to further investigate whether the national funda-
mental values have been implemented in the different municipalities’ goals for the 
elderly care and how this was followed-up and evaluated, in order to achieve a 
deepened knowledge of how the different municipalities worked with their own 
quality assurance within this particular field of practice. In order to answer our 
research problem we have conducted a quantitative content-analyze of guideline 
documents for the Swedish elderly care. Our study has been processed in two 
different municipality groups. Collection of documents were made partly through 
direct e-mail correspondence and partly through different municipalities’ official 
webpages. In our analyze we describe a possible understanding of similarities and 
differences between the different groups of municipalities, based on theoretical 
starting points, “new” institutionalism and implementation-theory. For processing 
our material we chose to use the statistical software SPSS. We conducted biva-
riate analyzes with chi-squared tests to investigate significant differences between 
the groups.  Results showed us that there were no larger significant variations 
between the groups of municipalities regarding implementations of the national 
fundamental values and that there was no clear evidence for internal follow-ups 
and evaluation of the national fundamental values of elderly care. 
 
Keywords: elderly care, national fundamental values, quality, implementation, 
follow-up, evaluation. 
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Förord 
	  
Vi vill tacka Per-Erik Isberg för vägledning i bearbetning av kvantitativt material 

och det statistiska programmet SPSS. Vi vill även tacka Mikael Bengtsson för 

vidare vägledning i presentation av statistik.  

 

Det största tacket vill vi rikta till vår handledare Weddig Runquist för sitt stora 

engagemang och vägledning genom hela processen.  
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1 Inledning 
 

För äldreomsorgen finns två omfattande styrdokument som båda syftar till att öka 

och säkerställa kvaliteten för att nå upp till socialtjänstlagens krav i 3 kap. 3 § 

SoL om att socialtjänstens insatser ska vara av ”god kvalitet” och att verksam-

hetens kvalitet ”systematiskt och fortlöpande (ska) utvecklas och säkras”. Kval-

iteten inom äldreomsorgen ska öka och säkerställas med hjälp av bland annat styr-

dokumenten om ledningssystem respektive nationell värdegrund (SOSFS 2011:9 

och 2012:3). Organisationerna investerar tid och kraft med att arbeta med utgång-

spunkt från dessa styrdokument och lagstiftaren och Socialstyrelsen hyser tilltro 

till att kommunerna arbetar utifrån dessa i sin lokala kontext. Det saknas än så 

länge forskning om äldreomsorgen som belyser kvalitet både utifrån lednings-

system och nationella värdegrunden. Vi ställde oss frågan om hur arbetet med att 

implementera Socialstyrelsens två föreskrifter/allmänna råd har genomförts på 

lokal nivå med målet att öka och säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgens verk-

samheter. Vår forskningsfråga är således om den nationella värdegrunden har 

implementerats i ledningssystemets mål, uppföljning och utvärdering. Forsknings-

frågan anser vi vara relevant för socialt arbete då äldreomsorgens verksamheter 

omfattas av två betydande men skilda styrdokument, båda med syftet att säker-

ställa kvaliteten, utan någon utpräglad sammanlänkning.  Äldreomsorgen kommer 

att växa än mer i framtiden på grund av den demografiska utvecklingen de närm-

aste decennierna, och därför är det viktigt att äldreomsorgens arbete med 

kvalitetssäkringen överensstämmer med intentionerna i styrdokumenten (SCB 

2012). 

1.1 Kvalitet 
 
Enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) finns vissa bestämmelser 

för att säkerställa kvalitet i socialtjänstens verksamheter. Insatser enligt SoL ska 

vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fort-

löpande utvecklas och säkras. De första stegen i denna riktning togs redan 1991 

då regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning, Socialtjänstkommittén, med 

uppgift att göra en allmän översyn av dåvarande socialtjänstlagen (1980:620). 

Lagen saknade helt bestämmelser om kvalitetsaspekten inom socialtjänstbaserade 
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verksamheter, och kommittén föreslog i sitt huvudbetänkande (SOU 1994:139) att 

införa en lagbestämmelse om att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet 

och att det för arbetsuppgifterna ska finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. Den nya paragrafen infördes och trädde i kraft i januari 1998 i 

dåvarande socialtjänstlagen (7a §). Som bestämmelsen var utformad kan den nu i 

efterhand närmast ses som ett uttryck för en ”värdegrund”.  

 

I propositionen gjorde dåvarande socialministern följande uttalande vad gäller 

frågan om kvalitet inom socialtjänstens verksamheter, vilket är intressant utifrån 

syftet med vår undersökning:  

 

Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet låter sig inte 

fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors olika behov och för-

väntningar påverkar deras föreställningar av vad som är god kvalitet. Social-

tjänsten har betydelse för flera intressenter. Kvalitet kan därför inte enbart ses 

ur klientens/brukarens synvinkel utan bör även bedömas ur ett personal-, 

lednings- och medborgarperspektiv. (Prop. 1996/97:124, s. 52) 

 

I linje med Socialtjänstkommitténs förslag infördes ett år senare (1999) också en 

kompletterande bestämmelse i 7a § SoL om att kvaliteten i verksamheten syste-

matiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras (prop. 1997/98:113). ”Med 

kvalitetssäkring avses den process i vilken personalen i en viss verksamhet fort-

löpande och systematiskt beskriver, mäter och värderar kvaliteten i den egna verk-

samheten i relation till uppställda mål samt utifrån detta arbete vid behov förbättra 

kvaliteten” (SOU 1994:139, s. 347-348).  

 

Socialtjänstkommitténs huvudbetänkande (SOU 1994:139) låg alltså till grund för 

den ökade fokuseringen på kvalitet utifrån bland annat ett ledningsperspektiv, där 

behovet av att finna metoder och former för kvalitetssäkring för första gången på 

allvar uppmärksammades sedan 1980 års socialtjänstreform. Denna komplettera-

nde bestämmelse hade sin förebild i hälso- och sjukvårdslagen, och i proposition-

en underströk socialministern att ”det (är) rimligt att anta att det behöver utveck-

las särskilda metoder för kvalitetsbedömningar även inom socialtjänsten” och att 



8	  
	  

äldreomsorgen var ett prioriterat område för att utveckla denna typ av metoder” 

(prop. 1997/98:113, s. 92–93).  

 

1998 gav Socialstyrelsen ut allmänna råd för socialtjänstens äldre- och handikapp-

somsorg om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som reaktion på regeringens 

uttryckliga prioritering av kvalitetsarbete. År 2006 ersattes denna med föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 2006:11) som gällde för hela socialtjänsten och inne-

fattade SoL, LVU, LVM och LSS. Denna föreskrift skapades i likhet med HSL:s 

föreskrifter om kvalitet. Föreskriften från 2006 förtydligade kravet på god kvalitet 

och systematiskt arbete med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling utifrån lag-

stiftningen. Den sågs även som ett verktyg för tillsynsmyndigheter och vid 

upphandlingar (prop. 2008/09:29). År 2012 ersatte Socialstyrelsen för tredje 

gången dessa föreskrifter med nya allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9) 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och genom en handbok med 

närmare vägledning för att underlätta tillämpningen av kvalitetssäkring och 

kvalitetsarbetet (Socialstyrelsen 2012). (Se vidare kapitel 2 för en mer ingående 

redogörelse). En förändring i den nya föreskriften är att den gäller för såväl SoL, 

LSS och HSL. Ytterligare en nyhet är ett förtydligande av ansvaret hos den som 

bedriver verksamheten att upprätthålla ett systematiskt kvalitetsarbete. Kraven har 

även stärkts, så att det systematiska kvalitetsarbetet utgår från allmänna mål och 

krav som gäller för den specifika verksamheten och som följer av särskilda lagar 

och föreskrifter men även lokala krav och mål som beslutats av berörd kommun 

(Socialstyrelsen 2012; SOSFS 1998:8; SOSFS 2006:11). 

 

En verksamhet inom socialtjänsten som är föremål för medial uppmärksamhet är 

äldreomsorgen, bland annat på grund av diverse vårdskandaler (Jönson 2011).  

Detta är en aspekt som påvisar vikten av ett fungerande ledningssystem för syste-

matiskt kvalitetsarbete, där målsättning och utvärdering är en del av processen.  

1.2 Värdegrund  
 

I propositionen om värdigt liv i äldreomsorgen motiverar regeringen vikten av 

ytterligare satsning för att öka och säkra kvaliteten inom just äldreomsorgen ge-

nom att införa en nationell värdegrund (prop. 2009/10:116). I 5 kap. 4 § SoL fast-
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slås att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 

2012:3 har värdegrunden om att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

operationaliserats för att underlätta tillämpningen.       

 

Våren 2007 tillsattes en statlig utredning med uppgift att lägga fram förslag om en 

värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre kvinnor och män (SOU 2008:51), 

som sedan låg till grund för regeringens lagförslag tre år senare om en nationell 

värdegrund inom äldreomsorgen (prop. 2009/10:116).  I propositionen motiverade 

regeringen en satsning på att öka och säkra kvaliteten inom just äldreomsorgen 

med införandet av en nationell värdegrund. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § 

SoL trädde i kraft 2011 och slår fast att socialtjänstens omsorg om äldre ska inrik-

tas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I 

förarbetena hänvisade regeringen till att äldreomsorgen enligt olika rapporter och 

utredningar ”brukar … få goda betyg i lokala brukarundersökningar” (ibid., s. 21) 

men att det finns vissa brister vad gäller individuell anpassning och grund-

läggande värderingar och förhållningssätt (ibid.). I propositionen betonar regerin-

gen att synen på den äldre människan måste förändras i svensk äldreomsorg.  

 

Åldrandet ska ses som något naturligt och äldreomsorgens syfte är att stötta den 

enskilde i dessa naturliga förändringar som sker i livet. Värdegrunden skulle 

förtydliga lagstiftningen och med en tydlig hållning framhäva vikten av att få leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande för äldreomsorgen (ibid., s. 24 ). I prop-

ositionen motiveras valet att inte detaljstyra lagstiftningen kring värdegrunden 

med att det måste finnas utrymme för lokala skillnader i prioriteringar och ut-

förande utifrån lokala behov och resurser.  

 

Värdegrundens två centrala komponenter, värdigt liv och välbefinnande, har som 

framhållits ovan brutits ned för att underlätta tillämpningen. Under värdigt liv 

återfinns: självbestämmande, gott bemötande, insatser av god kvalitet, privat sfär 

och kroppslig integritet, individanpassning och delaktighet. Under välbefinnande 

finns begreppen: meningsfull tillvaro och trygghet. Dessa begrepp har opera-

tionaliserats ytterligare i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2012:3 men den 
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slutliga tolkningen och tillämpningen av innebörden lämnas åt kommunens 

politiker och tjänstemän (prop. 2009/10:116; SOSFS 2012:3).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka om den nationella värdegrunden har implementerats i olika 

kommuners mål för äldreomsorgen samt hur dessa följts upp och utvärderats för 

att därigenom få en fördjupad kunskap om kommunernas arbete med kvalitet 

inom detta verksamhetsområde.   

 

1. På vilket sätt implementeras den nationella värdegrunden i kommunernas 

mål för äldreomsorgen?  

2. Hur används den nationella värdegrunden som indikatorer när den inte 

framgår i målen för äldreomsorgen? 

3. Vilka typer av uppföljningar och utvärderingar används på målen med 

implementerad nationell värdegrund i äldreomsorgen?  

1.4 Avgränsning  
	  
Enligt 2 kap. 1 § SoL bär kommunerna det yttersta ansvaret för att den enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunerna kan både vara utförare 

och beställare av tjänster inom äldreomsorgen. Dokumenten, det empiriska mater-

ialet, gäller för hela äldreomsorgen med kommunen som ansvarig, både som 

utförare och beställare.    
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2 Om kvalitetsaspekten inom 
socialtjänsten med inriktning mot 
äldreomsorgen 
 
Under större delen av 1990-talet befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur med 

åtföljande ekonomisk kris, som enligt samstämmiga bedömningar innebar ”stora 

påfrestningar på den svenska välfärden” (utdrag ur regeringens direktiv till 

Kommittén Välfärdsbokslutet, SOU 2001:79, s. 278).  Samtidigt ökade 

kommunernas ansvar för insatsernas kvalitet inom socialt arbete. Därtill 

påbörjades vid millenniumskiftet ett utvecklingsarbete inom Socialstyrelsen 

(2004) för att både öka kvaliteten på det sociala arbetet samt stärka socialt arbete 

som profession. Men kvalitet är inte ett statiskt tillstånd utan kan antas växla ”i 

takt med att organisatoriska villkor, efterfrågan och resurstilldelning förändrats” 

(ibid., s. 184), och därför är en fortlöpande uppföljning och utvärdering av 

verksamheten viktig för att säkerställa att socialtjänsten producerar tjänster av hög 

kvalitet. 

 

Socialtjänstkommitténs översyn av 1980 års socialtjänstlag under första hälften av 

1990-talet visade en total avsaknad av bestämmelser som rörde socialtjänstverk-

samhetens kvalitet. Som framgår av kapitel 1 infördes i kölvattnet av kommitténs 

huvudbetänkande (SOU 1994:139) lagstadgade bestämmelser om att socialtjänst-

ens insatser ska vara av god kvalitet samt att det fortlöpande och systematiskt ska 

ske ett kvalitetssäkringsarbete genom uppföljning: bestämmelserna återfinns 

numera i 3 kap. 3 § SoL.1  

 

Begreppet kvalitet har många skiftande innebörder beroende på kontext och det 

saknas en entydig definition (se kapitel 1). Ordet har sitt ursprung från latin och 

betyder av vad eller hurdant. Begreppet syftar ursprungligen på såväl materiella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Märkligt nog uppmärksammade regeringen först 12 år efter det att lagbestämmelsens andra 
stycke hade trätt i kraft i dåvarande 1980 års socialtjänstlag, att den hade varit felaktigt utformad 
och att lagtexten inte överensstämde med vad som i övrigt stod i förarbetena! Lagtexten justerades 
och den korrekta versionen trädde i kraft i januari 2010 (prop. 2008/09:160, s. 104f.). Fram till 
2010 stadgades felaktigt, att det för utförandet av socialnämndens uppgifter ska finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet, när det i själva verket är uppgifter inom socialtjänsten i vid 
bemärkelse. Bestämmelsen tar sikte på både offentlig och privat socialtjänst.  
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som icke-materiella fenomens egenskaper men har kommit att användas för att 

beskriva om någonting såväl materiellt som icke-materiellt är bra eller dåligt 

(Strannegård 2013). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lednings-

system för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, s. 4) definieras kvalitet 

som: 

 

… att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 

enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats 

med stöd av sådana föreskrifter …   

 

Förväntningarna på den offentliga sektorn, dess verksamheter och tjänster, har 

medfört förändringar i språk, synsätt och utförande. Denna utveckling har bland 

annat medfört en betoning på kvalitet i den offentliga sektorn samt en ökad 

fokusering på att jämföra och kontrollera verksamheter. Detta kan även ses som 

en utveckling och önskan om en ökad transparens för att möjliggöra ökad insyn, 

tydligare kvalitetskriterier, kvalitetsmätning och möjligheten för personer utifrån 

att utvärdera verksamheter. Mätande gör det möjligt att bedöma en verksamhet 

som sedan går att presentera för omgivningen (Strannegård 2013). Människo-

behandlande organisationer har anammat idéer från andra områden som tar sin ut-

gångspunkt i maskiner istället för människor i sina synsätt i frågan om kvalitet. 

Det kan anses problematiskt att utgå från ett maskinellt synsätt i en människo-

behandlande kontext i skapandet av organisatoriska logiker. Att arbeta med mask-

iner eller människor bygger på skilda förutsättningar (Jönsson 2013).      

 

I Socialtjänstkommitténs huvudbetänkande uppmärksammades även behovet av 

att finna metoder och former för kvalitetssäkring (SOU 1994:139, s. 349). ”I dag 

saknas i stor utsträckning både mått och metoder för den lokala nivåns uppfölj-

ning och kontroll av den egna verksamheten. Att utveckla sådana metoder är ett 

långsiktigt arbete”, noterar kommittén (ibid.). Som ett svar på denna efterfrågan 

gav Socialstyrelsen 1998 ut allmänna råd om kvalitetssäkring och kvalitetsut-

veckling för äldreomsorg och handikappsomsorgen (SOSFS 1998:8). Denna före-

skrift ersattes 2006 med en föreskrift och allmänna råd som gällde för social-

tjänstens alla verksamheter (SOSFS 2006:11). 2012 ersatte Socialstyrelsen för 
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tredje gången denna föreskrift och allmänna råd med SOSFS 2011:9 och en hand-

bok för att underlätta tillämpningen av kvalitetssäkring och det systematiska 

arbetet. I SOSFS 2011:9 definieras ledningssystem som ”system för att fastställa 

principer för ledning av verksamheten” (s. 4).   

 

Verksamheter som arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SoL och LSS 

är skyldiga att upprätta ett ledningssystem för att säkerställa kvaliteten (Social-

styrelsen 2012). Verksamheter som arbetar utifrån HSL, SoL och LSS bedriver ett 

komplext arbete och tycks därför vara i behov av ett ledningssystem för att syste-

matiskt och fortlöpande kunna säkerställa och utveckla kvaliteten. I Socialstyr-

elsens handbok anges att syftet med ledningssystemet är att skapa struktur för att 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Kvalitet är ett centralt begrepp och beskrivs som en ram. Kvalitet avser att 

verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för den specifika 

verksamheten utifrån gällande lagar och föreskrifter (ibid.). Varje verksamhet 

måste alltså definiera vad som gäller för just den egna verksamheten utifrån 

relevanta lagar och föreskrifter, vilket skapar innebörden av kvalitet för just deras 

verksamhet.   

 

I dagens samhälle har utvärdering hög prioritet med uppfattningen att det mesta 

kan och bör utvärderas – så även inom det sociala arbetet (Vedung 2010). Utvärd-

ering är ett begrepp med otaliga definitioner. En av dessa är Vedungs definition:  

 

/…/ utvärdering innebär att bakåtriktad och sidoriktad noggrann bedömning 

av pågående eller nyss avslutade offentliga aktiviteters resultat och genom-

förande skjuts fram vid sidan av, eller på bekostnad, framtidsorienterad plan-

ering av ännu inte beslutade åtgärder. /…/ (Vedung 2004, s 2).  

 

Ordet utvärdering antyder också att det handlar om värderingar. Även begreppet 

uppföljning har flera olika innebörder och användningsområden. I vissa fall 

används utvärdering och uppföljning som synonyma begrepp men vi väljer att 

göra en åtskillnad mellan dem. En av många beskrivningar av uppföljning är ”… 

en regelmässig och fortlöpande insamling av information för att kontrollera hur en 

verksamhet genomförs” (Karlsson 1999, s 18).  
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Ledningssystemet ses av Socialstyrelsen (2012) som ett verktyg med standarder, 

tekniska specifikationer och modeller för kvalitet och utveckling i verksamhet-

erna.  Ledningssystemet ses som ett systematiskt förbättringsarbete där utveckling 

ständigt sker men den övergripande cirkulära processen består av delarna planer-

ing, genomförande, utvärdering och förbättring.  

 

För denna studie är det faserna planering, uppföljning och utvärdering som är av 

störst intresse. I planeringsfasen bör bland annat mål och krav beskrivas. Det finns 

allmänna mål och krav som gäller för specifika verksamheter och som följer av 

särskilda lagar och föreskrifter, men även av lokala krav och mål som beslutats av 

berörd kommun. Efter verksamhetsåret, genomförandefasen i ledningssystemet, är 

sedan utvärdering ett led i ledningssystemet (ibid.). I Socialstyrelsens SOSFS 

2011:9 ges ett antal förslag på olika former av egenkontroller som kan användas 

som uppföljning och sedan utvärderas.	    
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3 Kunskapsläget   
 

I detta kapitel fokuserar vi på vårt forskningsproblems tre komponenter: värde-

grund, implementering samt mål och utvärdering som styrning. Styrning med 

hjälp av mål, uppföljning och utvärdering kan förstås med New Public Mana-

gement (NPM). Redogörelsen för kunskapsläget utgörs av dels vetenskapliga art-

iklar och avhandlingar, dels annan kvalificerad kunskapsproduktion. Vi har 

använt oss av databaser som LUBsearch, Taylor & Francis online, JSTOR, Wiley 

online library, Journals och Sciencedirect, Google Scholar, samt andra källor.  

3.1 Styrning av den offentliga sektorn   
 

Decentraliseringen av Sverige som välfärdsstat under 1990-talet medförde ett ökat 

ansvar för verksamheterna på lokal nivå samtidigt som det gav ett ökat hand-

lingsutrymme för kommunerna vad gällde organisering och implementering av 

offentliga direktiv. Decentraliseringen låg alltså till grund för förändringar i de 

kommunala förvaltningarnas organisering, ledning och produktion (Lindquist & 

Borell 1998). New Public Management som begrepp har sitt ursprung i 

förändringarna inom den offentliga sektorn. NPM:s idéer om kvalitetsmätning, 

kontroll, konkurrens och målstyrning har anammats världen över och även intagit 

den offentliga sektorn i Sverige med början av 1990-talet (Almqvist 2004).   

 

Rothstein och Blomqvist (2008) har i en bok myntat begreppet ”välfärdsstatens 

nya ansikte” vilket just tar sikte på marknadsreformer inom offentlig sektor. 

Ikraftträdande av 1991 års reviderade kommunallag – som gav kommuner och 

landsting en ökad frihet att själva bestämma nämndorganisationens utformning – 

sammanföll med den djupa och långvariga ekonomiska krisen under framför allt 

första hälften av 1990-talet, vilket ”medförde både betydande nedskärningar av 

kommunal verksamhet och marknadsanpassade organisatoriska förändringar i 

många kommuner och landsting” (Gustafsson 1999, s. 90). Det är mot denna 

bakgrund som man kan se marknadsliknande och NPM-inspirerade orga-

nisationsmodeller som utvecklades i snabb takt i kommuner och landsting, 

framför allt efter det att den nya kommunallagen hade trätt i kraft, och som hade 

det gemensamt att de kännetecknades av ”fragmentisering i allt mer självständiga 
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och avgränsade organisationsenheter med eget ansvar och egna agendor” 

(Hertting 2003, s. 236). Tobias Davidsson vid institutionen för socialt arbete, 

Göteborgs universitet, framhåller i sin avhandling Understödets rationalitet 

(2015), att ”New Public Management … är ett uttryck för den nyliberala principen 

att styra offentlig förvaltning enligt samma logik som kommersiella verksamheter 

(utbud och efterfrågan, kvantitativa prestationsmätningar och kontinuerliga 

utvärderingar)” (s. 336). 

  

Betoningen av mätbara mål, resultat, strukturer och procedurer inom NPM har 

bidragit till möjligheter till och krav på gransknings- och kontrollmekanismer 

inom offentliga förvaltningar. NPM betonar vikten av ansvarstagande för resultat 

och prestationer vilket också ställer krav på uppföljning och kontroll (Power 

1997). Denna utveckling har gett möjlighet till och krav på jämförelser med andra 

verksamheter (Blomberg 2004). Att upprätta verksamhetsmål är ett verktyg för att 

styra organisationen i önskvärd riktning. Målstyrning ökar kraven och konk-

urrensen vilket gynnar marknadsstyrning som NPM står för (Almqvist 2004). 

Vedung (2010) menar att allt kan och bör utvärderas. En vanlig form av ut-

värdering sker utifrån mål och resultat. Det sker både på den politiska arenan och 

på myndighetsnivån. Vid utvärdering av uppsatta verksamhetsmål har det visat sig 

vara svårt att i en slutfas mäta det som faktiskt var avsett att mätas i planer-

ingsfasen, vilket har skapat kritiska röster mot NPM (Behn 2003; Kuipers et al. 

2014; Vedung 2010).  

 

Kuipers et al. (2014) har genomfört en kunskapsöversikt där de belyser förändring 

och förändringsarbete i offentliga organisationer. De studerar i vilken omfattning 

ny litteratur om förändringsarbete har svarat mot tidigare kritik av brist på offen-

tlig kontext och dess faktorer vad gäller styrning vid förändring. Beträffande för-

ändringsarbete visade genomgången att nyinstitutionaliseringsteori och litteratur 

om förändringsarbete i allmänhet hade en dominerande ställning. Deras studie 

visar att NPM har varit och är en stark kraft vid organisatoriska förändringar, inte 

minst vad gäller syfte att effektivisera. De motstridiga målen som finns i offen-

tliga sektorn kan föra med sig svårigheter att mäta effekter av organisatoriska 

förändringar (ibid.). Forskning har påvisat att utformningen av utvärderingar styrs 

av vad som önskas bli belyst (Behn 2003). Det har även framkommit svårigheter 
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med kvalitetsuppföljning, då den upplevda kvaliteten skiljer sig och är svår att 

fånga (Behn 2003; Slagvold 1996; Strannegård 2013). När det gäller kvalitets-

mätningar och utvärderingar av kvalitet är det synnerligen viktigt att diskutera om 

det som mäts och huruvida utvärderingen verkligen belyser kvaliteten på ett 

relevant sätt (Behn 2003; Strannegård 2013).  Många organisationer har satt upp 

otydliga mål som ska utvärdera kvaliteten, vilket gör det problematiskt att 

presentera ett adekvat resultat (Almqvist 2004; Kuipers et al. 2014).  

 

Behn (2003) ställer i en artikel frågorna vad som ligger bakom resultatmätning, 

hur resultatmätning används samt hur resultatmätning av statlig prestation kan 

kopplas till ett högre syfte. Kvalitetsmätning för den offentliga sektorn innehåller 

enligt Behn utvärdering, kontroll, budgetering, motivering, främja, belöna, lära 

och förbättring. Att mäta säger inget; det är först när mätningen bearbetas och an-

vänds som den tillför en organisation något av substans. Anledningen till att en 

resultatmätning genomförs hänger ofta samman med att en utvärdering ska göras. 

En effekt av resultatmätning som uppmärksammats är att stor vikt i det praktiska 

arbetet läggs på just det man vet ska mätas. För resultatmätning krävs det att det 

finns något att mäta mot samt en förståelse för kontexten (ibid.). Behn lyfter fram 

vikten av tydligt uppsatta mål för organisationen samt att det finns ett tydligt syfte 

med vad mätningen ska tillföra organisationen. I Blombergs (2004) studie om 

genomförandet av en organisationsreform och dess praktik inom äldreomsorg i 

Sverige framkommer det att målstyrning är viktigt för att kunna påvisa att det 

pågår ett arbete med att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Att arbeta 

fram konkreta och mätbara mål i förvaltningarna och dess verksamheter är ett sätt 

att arbeta med kvalitetssäkring och utveckling (ibid.).  

 

Studier har visat att styrningen i privata företag många gånger är väldigt bra och 

ett av många verktyg som används är resultatmätning. Detta har offentliga sektorn 

anammat, men det har riktats kritik mot att ekonomiska styrmedel som används i 

den privata sektorn inte är fullt ut ändamålsenliga för offentlig sektor. Det faktum 

att offentliga sektorns verksamheter är mer komplexa än inom näringslivet – så-

tillvida att de har fler intressenter, motstridiga krav, hinder i förbättringsarbetet 

samt högre krav på att skapa värde – har skapat kritik mot att resultatmätning har 

applicerats inom offentlig sektor (Behn 2003).     
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3.2 Värdegrund 
 
Arbetet med värdegrund i Sverige är relativt nytt inom äldreomsorgen men har 

pågått längre inom skolans värld, där värdegrunden infördes redan på 1990-talet 

och är därmed mer beforskat i den kontexten (Colnerud 2004). Merparten forsk-

ning om värdegrund i allmänhet och äldreomsorg i synnerhet tar sikte på vilken 

mening som äldre människor lägger i begrepp som livskvalitet och välbefinnande. 

Studier har gjorts om livskvalitet, lyckat åldrande, livstillfredsställelse, positivt 

åldrande, bra åldrande och hälsosamt åldrande (Hammarström & Torres 2012). 

Denna forskning belyser bland annat vikten av de mellanmänskliga relationerna, 

fysisk rörlighet, självkänsla, känsla av kontroll, attityd och den självskattade 

hälsan (Hammarström & Torres 2012; Tanner 2005).  

 

Tanner (2005) har studerat faktorer som har identifierats som viktiga i arbetet med 

att främja äldres livskvalitet samt subjektiva och objektiva faktorer som påverkar 

den äldres välbefinnande. Vidare argumenterar Tanner för hur socialarbetaren kan 

motivera vikten av fortsatt utvecklingsarbete på detta område. Synen på en äldre 

människa har förskjutits från att framstå som en beroende och undergiven individ 

till att vara en självständig aktör som värdesätter välbefinnande. Detta är 

subjektiva upplevelser som har olika innebörder för den enskilde. Tanner har 

granskat policies för äldre samt forskning om äldres välbefinnande. Det framkom 

ett behov av ett förändrat fokus från att enbart avse målgruppen äldre med störst 

vård- och omsorgsbehov till ett bredare fokus på välbefinnande för samtliga äldre. 

Resultatet av denna policyändring har sedan implementerats i praktiken för att 

påvisa relevans för fortsatt utvecklingsarbete. I arbetet med att främja och att öka 

välfärdsinsatser krävs enligt Tanner en bred strategisk vision och helhetssyn. I 

företrädandet av äldres intressen och i främjandet av deras välbefinnande är det 

viktigt att ha förståelse för lagar och policies (ibid.).  

 

Hammarström och Torres (2012) har studerat hur äldre personer med hemtjänst 

upplever välbefinnande. De tog sin utgångspunkt i tidigare resultat om faktorer 

som påverkar den äldres subjektiva upplevelse av välbefinnande. Studien visar att 

den subjektiva upplevelsen av välbefinnande graderas på följande vis: väl-

befinnande, välbefinnande trots allt, välbefinnande så här långt och bristande 
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välbefinnande. Viktiga faktorer för den äldres upplevelse av välbefinnande är 

acceptans, förutsägbarhet och kontroll (Hammarström & Torres 2012).     

 

Det övergripande syftet med värdegrundsarbetet är att öka och säkerställa kval-

iteten. Colnerud (2004) framhåller dock att det har skett en förskjutning från att 

värdegrund huvudsakligen handlar om kvalitet till upplevelsen av mer subjektiva 

värden och känslor. Värdegrunden kan tolkas innefatta såväl frågor om värde-

ringar, moral, etik, normer, demokrati, relationer som livsåskådning. Colnerud 

menar att ett allvarligt problem med att värderingar i dag betraktas som subje-

ktiva, är att de minskar benägenheten att handla utifrån allmänhetens bästa. I 

budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) beskrivs målet för regeringens 

äldrepolitik som att främja huvudmännens utveckling av god kvalitet av vård och 

omsorg. Samtidigt framgår det att begreppet välbefinnande i den nationella värde-

grunden syftar till den enskildes subjektiva upplevelse (prop. 2009/10:116). 

Thornberg (2004) anser att värdegrundsarbetet bygger på politiska och moraliska 

värderingar som utgår från det svenska majoritetssamhället.        

3.3 Implementering  
 

Det är regering och riksdag som fattar beslut om lagstiftning och föreskrifter, 

varefter dessa ska implementeras i verksamheter på lokal nivå. Implementerings-

forskning har uppmärksammat att målen för socialpolitiska reformer inte alltid är 

det som i slutändan implementeras ute i verksamheterna. Hur resultatet av 

implementeringen blir avgörs alltså delvis på den lokala nivån (Crosby 1996). 

Handlingsutrymmet som finns på lokal nivå styrs av rådande institutionella 

föreställningar som kan uttryckas genom normer och rutiner. Dessa institutionella 

föreställningar präglar även en organisations identitet, organisationens 

gemensamma syn på sig själv (Alvesson 1998). Strider implementeringen mot 

organisationens identitet kan detta skapa ett motstånd på lokal nivå.  

 

Implementering av socialpolitiska reformer sker på flera nivåer i samhället och 

omfattar flera intressenter. Dessa komplexa förutsättningar medför att det inte är 

ovanligt med konflikter både mellan och i organisationer vid implementering 

(Markström 2003). Skapandet av en policy och implementering av denna kan 
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därför ses som en förhandlingsprocess fram till den verkställts. Markström lyfter 

fram psykiatrireformen i Sverige som ett exempel där intressekonflikter har krävt 

förhandlingsprocesser för att nå fram till en framkomlig väg. I slutändan blev 

skillnaderna inte markanta mellan policyutformningens mål och implemen-

teringen i verksamheterna. Förklaringar till denna framkomliga väg kan vara att 

målen revideras under tidens gång, nya lagstiftande beslut och ett visst handlings-

utrymme på lokal nivå (Bengtsson 1998; Lipsky 2010/1980; Markström 2003).     

 

Stensöta (2012) beskriver att legitimitet för omfattande nationella program är 

beroende av en likvärdig implementering över hela landet. Ett exempel på detta i 

svensk kontext är psykiatrireformen som diskuterats ovan. Även klarhet i vad 

målet är och hur målet ska uppnås vid implementering av policies har betydelse 

för resultatet av implementering (Low & Carney 2012). Lundquist (1992) har 

uppmärksammat en splittring som kan finnas mellan de som beslutar om reformer 

och de som verkställer dessa. Denna splittring kan förklaras med skilda 

värderingar hos beslutsfattare och utförare som utmanar reformens legitimitet, 

brister i genomförandet av utförarna och avsaknad av nödvändiga resurser.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar resultatet av implementering är inställningen 

hos personalen i organisationen. Rauch (2006) belyser också resultatet av att imp-

lementering påverkas i stor grad av den politiska strukturen i Sverige. Regeringen 

fattar beslut om övergripande lagar och förordningar men sedan är det upp till de 

styrande på lokalnivå att tolka dessa och skapa mål utifrån lokala förutsättningar 

(ibid.). Varierat resultat av implementeringen på lokal nivå kan påverkas av 

skillnader i ideologiska och politiska åsikter och lokala resurser (May & Winter 

2007; Stensöta 2012). May och Winter (2007) har studerat inflytandet av 

politiker, chefer och gatubyråkrater för att skapa handlingskraft vid 

policyimplementering ute i verksamheterna. I just May och Winters studie fick 

det som resultat att en hög andel av de studerade arbetarna gav aktivt stöd åt 

policyreformen och verkade för implementering som låg i linje med reformens 

intentioner. Stöd för policyn påverkades av arbetarnas förståelse av policymål och 

dess utvärdering sa-mt den professionella kunskapen.  
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Erlingsdóttir (1999) har gjort en studie om implementering av ett kvalitetssäk-

ringssystem inom hälso- och sjukvården i Sverige samt en frivillig kvalitets-

kontroll som leder till ackreditering för laboratorier. Resultatet av studien visar att 

en tydlig idé om det som ska genomföras är av vikt för en framgångsrik imple-

mentering. En liknande studie har gjorts av Blomberg (2004) vad gäller 

implementeringen av beställar-utförmodellen i äldreomsorgen. Blomberg menar 

att när nya idéer implementeras i en befintlig organisation måste dessa idéer 

anpassas till tidigare institutionella normer och den befintliga kontexten.   
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4 Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta kapitel presenterar vi närmare våra teoretiska utgångspunkter. Vår 

forskningsansats är induktiv och vår empiri utgår från ett större antal kommuner. 

Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna i form av nyinstitutionell teori och 

implementeringsteori, vill vi förklara och förstå studiens resultat (Alvesson & 

Sköldberg 2008).  

4.1 Nyinstitutionell teori  
	  
Nyinstitutionalismen grundar sig på synen att en organisation är beroende av 

legitimitet från sin omgivning (Blomberg 2004). Sökandet efter denna legitimitet 

för en organisation ses som en förklaring till att organisationer väljer att se till och 

”ta efter” liknande verksamheter. Samhället ställer upp institutionella krav för 

organisationer. Hur en organisation väljer att hantera samhällets institutionella 

krav kan även ha stor inverkan från den lokala traditionen och värderingarna 

tillsammans med tillgängligheten av resurser och rådande maktstrukturer. 

Organisationers institutionalisering påverkas alltså i hög grav av de institutionella 

krav som samhället ställer tillsammans med organisationens starka strävan mot 

legitimitet. Samtidigt har den lokala kontexten och förhållandena viss påverkan på 

en organisations institutionalisering eller avsaknad av institutionalisering. På 

senare tid har nordiska forskare fört fram idéer som kan tyda på att det som vid en 

första anblick tas för att vara motstridiga eller frånvarande effekter av en 

organisationsförändring, vid närmare betraktelse handlar om att institutionella 

förändringar tar tid att genomföra (ibid.).  

 

Institutionalisering är en företeelse inom och mellan organisationer som ses både 

som en process och en variabel. Institutionalisering sker över tid genom en 

process och något kan anses vara mer eller mindre institutionaliserat. Institutiona-

liseringen har delats in i fyra olika faser av Tolbert & Zucker (1996): institutiona-

liseringsprocess, för-institutionaliserande, semi-institutionaliserad respektive det 

helt institutionaliserade stadiet. Parallellt med dessa faser sker institutionalisering 

genom tre specifika processer. Habitualisering är en inledande process där en 

spridning sker gällande idéer till ett mindre antal liknande organisationer i nära 
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omgivning. Objektifiering är en process som innebär att enighet har skapats 

gällande värdet av en ny idé. Sedimentering är den avslutande processen som 

grundar sig på att en idé har efterlevts av flera generationer över en lång tid. 

Dessa parallella faser och processer kan ses som kronologiska mönster som ökar 

med tiden (Johansson 2006).     

	  
Nyinstitutionell teori ger en möjlig förståelse för vad som ligger till grund för om 

undersökningskommunerna har valt att arbeta med föreskrifter på liknande sätt 

eller inte. Kännetecknande för denna teoribildning är bland annat föreställningen 

om ”att organisationer inte ses som slutna system utan som påverkade och genom-

syrade av olika institutionella omgivningar” (Johansson 2011, s. 28). Forskning 

har gett stöd för uppfattningen om att omvärlden har en stor påverkan på organ-

isationen (Mayer & Rowan 1997). Denna utgångspunkt innebar ett brott mot den 

dittillsvarande organisationsforskningen som var mer fokuserad på den formella 

organisationsstrukturen.  

 

Ett centralt begrepp i nyinstitutionell teori är organisatoriskt fält, vilket innebär 

organisationer som är verksamma inom samma typ av område och som arbetar 

med ungefär samma uppgifter (Powell & DiMaggio 1983; Svensson 2012). 

Organisatoriskt fält som begrepp har i Sverige huvudsakligen använts ”för att 

förstå likformning och variation samt stabilitet och förändring” (Svensson 2012, s. 

75). Organisationer inom samma fält är alltså benägna att ta efter varandra. 

Begreppet organisatoriskt fält kan användas för att förstå likformighet och 

skillnader av organisationer inom samma fält, i synnerhet på en strukturell nivå 

och i samspel med omgivningen. 

 

Ytterligare ett centralt begrepp inom teoribildningen är isomorfism som betyder 

likformighet vilket bland annat ofta kan utvecklas inom ett organisatoriskt fält 

(Svensson 2012). Det finns en yttre förväntan om enhetlighet, så kallade 

rationaliserade myter. De rationaliserade myterna får starkare kraft än förnuftet 

vid beslutsfattandet. Isomorfismen kan uppstå antingen genom tvång, imitation 

eller normerande processer (Powell & DiMaggio 1983). Tvingande isomorfism 

innebär att organisationer liknar varandra på grund av externt formellt och 

informellt tvång. Mimetisk isomorfism utgår ifrån att organisationer frivilligt tar 
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efter varandra som en strategi mot exempelvis svårtolkade mål och krav. 

Ytterligare en form är normativ isomorfism som utspelar sig exempelvis när 

professioner tillämpar samma normer, värderingar och teorier. 

 

En central mekanism i nyinstitutionella organisationer är så kallade rational-

iserade myter som är ett begrepp om allmänna tolkningar och normer som ofta är 

omedvetna. Med rationaliserade myter avses ”institutionaliserade normer för hur 

en organisation ska se ut och bete sig” (Linde & Svensson 2012, s. 17), 

exempelvis hur organisationen ska hantera t.ex. frågan om kvalitet. Dessa myter 

skapas oftast av omvärlden på skilda sätt (Meyer & Rowan 1977). Det finns 

påverkan av teknisk art såsom budget och effektivitet. Påverkan kan även ske 

inifrån och utifrån organisationen genom kulturella och sociala krav (Hatch 2002). 

 

Nyinstitutionalismen har uppmärksammat en form av skyddsmekanism hos 

organisationer mot samhällets förväntningar och krav. Organisationer skapar pro-

cesser för beslutsfattande för att skapa och upprätthålla förtroende både mot om-

givningen och inom den egna organisationen. Även en benägenhet att undvika 

externa granskningar finns. Mayer & Rowan (1992/1977) påpekar att en orga-

nisationskultur kan skiljas från det praktiska arbetet som utförs. Detta benämns 

lösa kopplingar, vilket går att finna mellan en organisations struktur och det 

utförda arbetet som en reaktion mot organisationens komplexa arbete med att 

både upprätthålla omgivningens legitimitet samtidigt som det är ett effektivt 

arbete som utförs (Blomberg 2004).  

 

Spridning av idéer är ett fenomen som uppmärksammats inom nyinstitutional-

ismen i Sverige. Spridningen av dessa idéer mellan organisationer har inte setts 

som en ren form av kopiering. Denna spridning har istället sätts som en fortlöpa-

nde förändring av idéerna som sker när de vandrar mellan organisationerna. 

Begreppet översättning som kommer från kunskapssociologernas fält har 

tillämpats för att beskriva detta. När en översättning av idéer sker istället för en 

ren kopiering är institutionaliseringen beroende av mottagaren. Mottagarna på den 

lokala nivåns handlingsutrymme ska dock inte överskattas i denna översättning. 

Samhällets institutionella krav och förväntningar, inte minst inom det organisa-

toriska fältet, tillsammans med organisationens egen kultur och värderingar 
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påverkar. Idéernas art har även viss påverkan beroende på hur stort eller litet tolk-

ningsutrymme de lämnar (Johansson 2006).           

 

Modeföljande inom nyinstitutionell teori är ett begrepp som Czarniawska och 

Joerges (1996) har myntat. Företeelsen mode benämns även som institutional-

iserade standarder av Rövik (1996). Mode är en möjlig förklaring till varför idéer 

institutionaliseras av flera organisationer samtidigt (Johansson 2006). Detta 

begrepp ger en möjlig förklaring till varför organisationer översätter idéer från 

andra organisationer till sina egna. Vissa organisationer blir modeskapare och 

andra blir modeföljare. Intresset för mode anses komma från komplexiteten i att 

en organisation både strävar efter att stå upp mot förväntningarna inom det 

organisatoriska fältet samtidigt som det finns en vilja att urskilja sig från 

mängden. Moden skapas inte för hela organisationsstrukturer utan endast för 

begränsade delar (Rövik 1996).  

 

Brunson (1996;1998) ger en förståelseram för när organisationer inte följer moden 

som presenterats ovan inom det organisatoriska fältet. Denna förståelseram 

bygger på en så kallad svampmodell som illustrerar hur idéer strövis och 

slumpmässigt utan någon direkt samverkan institutionaliserats i organisationer.  

Svampmodellen utgår ifrån att organisationerna tillhör samma organisatoriska 

fält. Organisationerna inom samma fält beter sig föränderligt med tiden och följer 

modets svängningar. Modellen utgår även från att organisationer erfar 

reformcyklar, vid införande av en viss organisationsteori i en organisation krävs 

det tid för organisationen att mogna för att verkställa en ny idé (Johansson 2006).    

4.2 Implementeringsteori 
	  
Implementering innebär att förverkliga, fullborda eller genomföra (National-

encyklopedin). I forskningssammanhang studeras många gånger genomförandet 

av olika politiska beslut på lokal nivå och de processer som antingen medför att 

implementeringen blir framgångsrik eller dess motsats. Om de grundläggande 

idéerna i en reform uppfattas strida mot organisationens identitet – dvs. att det 

finns ett värderingsgap – så finns det en risk att det uppstår en ”tröghet” i implem-

enteringsfasen (Markström 2003). Värderingsgapet handlar till stor del om vilken 
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legitimitet som ett beslut eller en reform kan tänkas ha i utförarorganisationen, 

såväl på ledningsnivå som bland frontlinjebyråkrater.  

 

En aspekt som påverkar implementeringen är styrmodellen. I styrmodellen görs 

det skillnad på beställare och utförare av exempelvis en reform eller beslut av 

olika slag. Beställare är de som styr och kontrollerar utförarnas arbete. 

Beställarens styrning kan delas in i direkt och indirekt styrning (Rothstein 2001). 

Med den direkta styrningen ges tydliga direktiv på hur exempelvis 

implementeringen ska genomföras av utförarna. Med den indirekta styrningen 

utfärdar beställaren inga detaljerade direktiv eller anvisningar utan anger endast 

ramarna. I vår studie är det den indirekta styrningen som är aktuell, eftersom inga 

exakta direktiv har getts varken från regering till kommunerna eller från den 

kommunala ledningsnivån till utförarna. Implementering anses kunna ske på två 

övergripande sätt: top-down eller bottom-up. Vid top-down implementering tas 

initiativet av organisationens ledning som ger instruktioner till aktörerna längre ut 

i organisationen om villkoren för genomförandet. Vid bottom-up implementering 

är det verksamma ute i organisationen som tar initiativet som de för upp till de 

styrande i organisationen (ibid.).     

4.2.1 Strategisk implementering 
	  
Strategisk implementering belyser responser och strategier som en organisation 

signalerar när påverkan kommer utifrån i form av regler, riktlinjer, reformer och 

förväntningar. Alla organisationer har ett visst handlingsutrymme men detta 

utrymme varierar (Oliver 1991). Oliver menar att handlingsutrymmet har stor 

inverkan på vilket sätt en organisation väljer att respondera på yttre påverkan. 

Handlingsutrymmet och graden av tvång utifrån möjliggör för organisationen att 

antingen göra motstånd eller ge efter för den yttre påverkan.  

 

Oliver (1991) har definierat ett antal strategiska responser som en organisation 

kan ge uttryck för. Två av dessa är att samtycka och kompromissa som är av 

accepterande art, det är former för att ge efter för den yttre påverkan. Resterande 

begrepp som undvika, trotsa och manipulera implicerar motstånd, vilka samtliga 

är former för att motsätta sig den yttre påverkan. De accepterande och motstånds-

strategierna kan också delas in  utifrån om de är aktiva eller passiva (ibid.). Dessa 
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indelningsgrunder har kritiserats för att vara för snäva. En av dessa kritiker är 

Magnus Frostenson (2014) som kompletterade Olivers uppdelning med fler nyan-

ser av strategier. De accepterande kompletterades med förberedelse som en aktiv 

respons respektive nödlösning som en passiv respons. Motstånd kompletterades 

med motverkan som aktiv respons och väntan som en passiv respons.                 

	  

4.3 Teoretisk analysram  
	  
Utifrån denna grundläggande presentation av nyinstitutionell teori och 

implementeringsteori har vi för denna studie skapat en teoretisk analysram utifrån 

ett antal begrepp och idéer. Aktiv och passiv aktör utifrån systematisk 

implementeringsteori används i beskrivning av om kommunerna implementerat 

den nationella värdegrunden i de övergripande målen för äldreomsorgen. Den 

nyinstitutionella teorin består utav många begrepp och vi använder flera av dem 

för att förklara de likheter och skillnader som råder mellan kommunerna. 

Organisatoriskt fält används för att avgränsa verksamhetsområdet 

organisationerna vi studerat verkar inom. I analysen av likheter mellan 

kommunerna används begreppet isomorfism, som belyser organisationers 

benägenhet att likna varandra. Modeföljande och översättning är begrepp som 

används vid förklaring av organisationers anammande av idéer. Svampmarken ger 

en förklaring till att alla organisationer inte liknar varandra eller anammar samma 

idéer. En förståelse av institutionalisering är att den sker i flera faser vilka är 

habitualiseringsprocess, objektifieringsprocess, sedimenterinsgprocess och lösa 

kopplingar. 
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5 Metod   
 

I detta kapitel motiveras valet av metod, urval och tillvägagångssätt. Vidare 

diskuteras studiens svårigheter, tillförlitlighet, bortfall och vilka forskningsetiska 

överväganden som vi har gjort under forskningsprocessen.  

5.1 Metodval   
 

För att uppnå vårt syfte har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys av offentliga 

dokument som handlar om kommunernas övergripande mål för äldreomsorgen 

samt uppföljning och utvärdering av dessa. Innehållsanalys innebär en flexibel 

metod som kan tillämpas på många olika dokument. För studien är metoden ända-

målsenlig och adekvat, då kommunernas måldokument skiljer sig åt (ibid.). Hur 

dokumenten är utformade samt hur målen, uppföljning och utvärdering pres-

enteras har en inverkan på resultatet. ”En innehållsanalys kan bara vara så bra som 

de dokument är som den bygger på” (ibid., s. 296-297). I en del dokument 

saknades tydlig information om det vi sökte eller saknades över huvud taget, 

vilket naturligtvis är negativt för studien som helhet. 

 

Vid val av forskningsansats förknippas oftast ett induktivt förhållningssätt med 

kvalitativa studier och ett deduktivt förhållningssätt med kvantitativa studier. 

Detta ska dock inte ses som ett givet samband utan tendenser som är beroende av 

studiens sammanhang (ibid.). Vi har haft en induktiv forskningsansats där vi 

studerat många enskilda fall som utgörs av kommuner med ambitionen att finna 

möjliga generella samband. I analysen utgår vi ifrån våra teoretiska 

utgångspunkter för att ge en möjlig förståelse för det insamlade materialet 

(Alvesson & Sköldberg 2008).  

5.2 Urvalsprocess 
 

Vår population består av 66 kommuner tillhörande två olika kommungrupper. 

Dessa utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) indelningsgrunder 

(SKL 2015). På så sätt har kommunerna delats in i strata utifrån dess olika egen-

skaper, exempelvis kommunens invånarantal. Av befintliga kommungrupper 
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valde vi ut två: större städer samt kommuner i tätbefolkad region. Den förstnämn-

da består av kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad över-

stigande 70 procent, medan kommuner i tätbefolkad region inrymmer kommuner 

med mer än 300 000 invånare inom en radie på 112,5 kilometer. Dessa två är 

intressanta då de säger något om invånarantalet.  

 

Då vi intresserade oss för två olika kommungrupper och strävade efter ett repre-

sentativt urval krävdes det att kommunerna är proportionellt representerade. Detta 

innebar att vi stratifierade populationen utifrån ett visst kriterium, i detta fall kom-

mungruppsindelningen (Bryman 2011). Av vår totalpopulation bestående av 66 

kommuner, indelat i två kommungrupper, utgörs vårt stickprov av totalt 40 

kommuner med jämn fördelning mellan de två kommungrupperna. Genom ett 

representativt urval gäller resultatet för hela populationen samtidigt. En viss 

precisionsförlust och statistisk felmarginal är ofrånkomlig, då detta förekommer i 

alla studier. Genom en stor andel deltagande kommuner i stickprovet minimerar 

vi dock denna osäkerhet och ökar i motsvarande grad precisionen (Djurfeldt, Lar-

sson & Stjärnhagen 2010).    

 

I vår studie intresserade vi oss för att undersöka av kommunen fastställda mål och 

kommunernas efterföljande uppföljning och utvärdering av dessa, vilket ställer 

krav på att vårt insamlade material består av dokument för ett visst kalenderår. Då 

Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012, så begränsar detta oss till tiden 

efter 2012. Kommunerna skulle även hunnit göra sina uppföljningar och utvärder-

ingar för föregående år, vilket gjorde valet av år 2014 något riskfullt eftersom det 

var osäkert om materialet var färdigställt när vi började vår studie i början av 

2015. Utifrån detta valde vi att avgränsa vår studie till dokument avsedda för år 

2013.  

5.3 Tillvägagångssätt  
 

Insamlingen av data för vår studie gjordes genom att vi skickade en mailförfrågan 

till samtliga 66 kommuner som ingår i de två kommungrupperna. Dokumenten 

som vi efterfrågade är allmänna offentliga handlingar och omfattas därmed av den 



30	  
	  

grundlagsstadgade offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen (TF), vilket 

innebär att kommunerna i det här fallet har skyldighet att översända en kopia av 

den begärda handlingen. Enligt TF 2:13 ska en sådan begäran handläggas skynd-

samt.  Det är därför uppseendeväckande att endast ungefär 20 av 66 kommuner 

skickade handlingarna vi tillfrågade, dvs. färre än en tredjedel. Svårigheten med 

att begära ut handlingarna av kommunerna ledde till att vi själva fick söka upp 

dokumenten via kommunernas hemsidor. Vår insamlade data kvantifierades på ett 

systematiskt och replikerbart sätt, utifrån förbestämda kategorier, vilket är grund-

en i en kvantitativ forskning (Bryman 2011). 

 

För att möjliggöra kodningen av det insamlade materialet utformade vi ett 

kodningsschema och en kodningsmanual (se bilaga 1). Kodningsmanualen inne-

håller en fullständig lista över alla kategorier som ska kodas och hur de kodas. Det 

är inte möjligt att utforma en kodningsmanual som inte ställer krav på en viss 

form av tolkning. För att minimera riskerna för skilda tolkningar utformade vi en 

operationalisering av alla kategorier som skulle kodas, där vi beskrev tolkningen 

som gäller för de olika begreppen. Operationaliseringen presenteras översiktligt i 

avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 och fullständigt i bilaga 3 samt bilaga 4. Vid kodning av 

materialet använde vi ett kodningsschema vars information sedan fördes in i data-

programmet SPSS där materialet bearbetades (Bryman 2011).  

 

För att validera kodningsschemats, kodningsmanualens och operationaliseringens 

användbarhet gjorde vi en pilotstudie. Denna pilotstudie möjliggjorde även ett test 

av att de tilltänkta dokumenten var möjliga att koda. Tack vare pilotstudien 

uppmärksammade vi vikten av att kategorierna måste vara heltäckande, vilket 

gjorde att vi adderade koderna ”framgår inte” och ”inga mätetal” (ibid.).  

 

En variabel är antingen av kvantitativ eller kvalitativ art. Den förstnämnda är 

numerisk i sitt ursprung medan den sistnämnda är icke-numerisk och tillhör en 

kategori. Vårt material består av kvalitativa variabler vilket innebär att dessa 

variabler tilldelats siffror inför bearbetningen av data. Variablerna har alltså 

kodats. I studien genomförde vi först univariata analyser då varje variabel 

analyserades enskilt. Vidare genomfördes bivariata analyser där två variabler (en 

beroende och en oberoende) analyserades för att undersöka deras eventuella 
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samband. Detta görs genom chi-två-test på korstabeller. Analysen syftar till att 

påvisa om variationen i den ena variabeln sammanfaller med variationen av den 

andra variabeln. Det är samband som söks i relationen mellan variablerna och inte 

orsak och verkan (ibid.).  

5.3.1 Operationalisering av den nationella värdegrunden  
 

I bilaga 3 presenteras vår operationalisering av den nationella värdegrunden som 

vi hämtat ifrån SOSFS 2012:3 allmänna råd för tillämpning av den nationella 

värdegrunden. Den nationella värdegrunden är i 5 kap. 4 § SoL uppdelad i värdigt 

liv och välbefinnande, i SOSFS 2012:3 bryts sedan dessa begrepp ner i god 

kvalitet, privatliv och integritet, självbestämmande, delaktighet och individ-

anpassning, gott bemötande, trygghet och meningsfull tillvaro. För en vidare 

beskrivning av begreppens innebörd se bilaga 3.  

5.3.2 Operationalisering av uppföljning och utvärdering   
 

I bilaga 4 klargörs vår operationalisering av utvärdering och uppföljning som vi 

grundar på SOSFS 2011:9 allmänna råd kring vad egenkontroll kan innefatta. 

Förutom olika former av egenkontroll har vi adderat fler former av uppföljning 

och utvärdering för att täcka alla svarsalternativ och utesluta internt bortfall.  

5.4 Metodens tillförlitlighet   
 

I kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet centrala begrepp för att värdera 

undersökningens tillförlitlighet (Bryman 2011). Vi har naturligtvis strävat efter en 

hög reliabilitet, vilket innebär att om studien hade replikerats med användning av 

samma dokument skulle vårt resultat bli likvärdigt. För att påvisa vikten av 

reliabilitet har vi utförligt beskrivit studiens tillvägagångssätt och de val som 

gjorts i ett eget metodavsnitt. Med andra ord strävar vi efter en hög transparens 

vilket ger en replikerbarhet, dvs. möjligt att upprepa studien. Det är av vikt att 

kodningen görs på ett konsekvent sätt och inte minst när man gör det i par. För att 

säkerställa interbedömarreliabiliteten, innebärande att kodningen ska vara likartad 

mellan oss kodare har vi kodat en del kommuner enskilt och sedan jämfört 

resultaten (ibid.).  
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För att säkerställa att vi mäter det vi avser att mäta (undersökningens validitet) har 

vi operationaliserat alla kategorier som kodats. Operationaliseringen och kodning-

smanualen var en förutsättning för att kodningen skulle kunna utföras på ett 

konsekvent sätt oavsett vem av oss som kodade och när kodningen skedde. 

Genom ett för studien relevant urval har vi skapat en hög extern validitet. Genom 

ett representativt urval ges förutsättningarna för att kunna generalisera (ibid.). 

5.5 Bortfallsanalys  
 

Vår population består av totalt 66 kommuner: 31 kommuner i större städer samt 

35 i tätbefolkad region. Vi har fått tillgång till dokument för 40 kommuner vilket 

ger oss en svarsfrekvens på totalt 61 procent. I nedanstående tabell framgår mer i 

detalj svarsfrekvensens omfattning och fördelning mellan de två kommuntyperna: 

 

Tabell 5.1 Svarsfrekvens och bortfall 

Kommungrupperna Totalt  Tillgång till 

dokument 

Bortfall Bortfall i % 

Större städer 31 20 11 35  

Kommuner i tät-

befolkad region  

35 20 15 43 

Totalt  66 40 26 39 

 

Bortfall ger anledning att ifrågasätta hur representativt urvalet är, vi har ett externt 

bortfall på 39 procent. Bortfallet kan tolkas som stort men likformigheten inom 

kommungrupperna väger upp. Kommunerna tillhörande samma grupp känne-

tecknas av likvärdiga egenskaper. Bortfallet blir inte lika problematiskt som vid 

till exempel en enkätstudie där en hel grupp kan bli underrepresenterad. Något int-

ernt bortfall har vi inte då vår kodningsmanual täcker alla svarsalternativ. Båda 

kommungrupperna är representerade i studien och är närmast proportionerliga.  

 

En tredjedel av kommunerna besvarade mejlet och resterande 20 kommuners 

dokument återfann vi själva på de berördas hemsidor. Vi har vetskap om vilka 

kommuner som inte har svarat men ingen information om varför de inte svarade 

och kan därför inte analysera detta vidare. 
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5.6 Forskningsetiska överväganden  
 

I denna studie består materialet av diverse dokument, som samtliga är att se som 

allmänna offentliga handlingar i TF:s mening (se vidare avsnitt 5.3 ovan). 

Handlingarna omfattas därmed av offentlighetsprincipen som alla medborgare har 

rätt att ta del av. Eftersom vårt material inte innehåller några personuppgifter eller 

känslig information som omfattas av personuppgiftslagen eller sekretesslagen har 

vi inte behövt ta några forskningsetiska hänsyn i just detta avseende.       

5.7 Inbördes arbetsfördelning  
 

Vi har arbetat med studien som ett par i så stor utsträckning som möjligt för att 

nyttja utvecklingen i samspelet som uppstår vid diskussionerna. För en röd tråd 

och ett likvärdigt språk genom texten har vi bearbetat materialet och producerat 

all text tillsammans.  För att vi både ska vara insatta och bekanta med allt material 

har vi valt att inte dela upp ansvaret för olika delar.  
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6 Resultat  
	  
I detta kapitel presenteras vårt resultat som baseras på kodning av dokument från 

kommunerna i de två kommungrupperna. De kodade materialet har sedan 

bearbetats med hjälp av bland annat SPSS och presenteras i diagram och genom 

hypotesprövningar. Redovisningen av resultatet har delats upp utifrån våra fråge-

ställningar och huvudområdena implementering av värdegrunden, implementering 

av värdegrunden i målens indikatorer, uppföljning och utvärdering samt imple-

mentering av värdegrunden i målen utifrån kommunernas geografiska placering. 

Vi har valt att först presentera vårt resultat i sin helhet för att ge läsaren en bild av 

studiens insamlade material och sedan analysera dessa resultat utifrån våra teo-

retiska utgångspunkter i kapitel 7. För att underlätta läsningen presenteras endast 

ett diagram och tillhörande text per sida, vilket medför vissa tomma partier.   
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6.1 Implementering av värdegrunden  
 

Diagram 6.1 visar på förekomsten av värdegrundsbegreppen i vårt stickprov 

bestående av de två kommungrupperna. Som framgår är det begreppen 

självständighet, delaktighet och individanpassning som implementerats i flest 

kommuners mål för äldreomsorgen.  
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I det grupperade diagrammet nedan presenteras skillnader i de två 

kommungruppernas implementering av värdegrundsbegreppen. Utifrån 

diagrammet framkommer det att kommuner i tätbefolkad region i allmänhet 

implementerat värdegrundsbegreppen i större utsträckning än kommuner 

tillhörande gruppen större städer. Störst skillnad är det i implementering av 

värdegrundsbegreppen god kvalitet och trygghet, där det är främst kommuner i 

tätbefolkad region som implementerat begreppen. Dubbelt så många kommuner i 

tätbefolkad region har implementerat värdegrundsbegreppet gott bemötande.   
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I diagram 6.3 presenteras skillnaden mellan implementering av den nationella 

värdegrundens bärande begrepp värdigt liv och välbefinnande. Värdegrunds-

begreppen tillhörande värdigt liv samt värdegrundsbegreppen tillhörande 

välbefinnande. Av diagrammet framgår vidare att det främst är begreppen 

tillhörande värdigt liv som implementerats i kommunernas mål för 

äldreomsorgen.  
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En hypotesprövning har gjorts för att visa på möjliga skillnader mellan kommun-

gruppernas implementering av värdegrundsbegreppen i målen. I tabell 6.1 framgår 

resultaten av denna hypotesprövning som visar på skillnader och likheter. I två av 

värdegrundsbegreppen kan nollhypotesen förkastas. Det råder alltså en signifikant 

skillnad i implementeringen av god kvalitet samt trygghet i målen mellan 

kommungrupperna, där det främst är kommuner i tätbefolkad region som 

implementerat begreppen i sina mål.  

 
Tabell 6.1 Hypotesprövning av värdegrundsbegreppens implementering i målen  
  Större städer Kommuner i 

tätbefolkad 
region  

P =  

God kvalitet  
 

Nej  
Ja, 1 

19 
1 

13 
7 

0,018* 

Privatliv och 
integritet  

Nej 
Ja, 1 

20 
0 

19 
1 

0,311 

Självbestämmande, 
delaktighet och 
individanpassning 

Nej 
Ja, 1 
Ja, 2 
Ja, 3 

7 
9 
3 
1 

3 
9 
3 
2 

0,938 

Gott bemötande Nej 
Ja, 1 

16 
4 

12 
8 

0,168 

Trygghet  Nej 
Ja, 1 
Ja, 2 

15 
4 
1 

7 
10 
3 

0,039* 

Meningsfull 
tillvaro 

Nej  
Ja, 1 
Ja, 2 

14 
5 
1 

14 
6 
0 

0,580 

* P<, 05 
 
H₀ = Det råder ingen skillnad mellan kommungrupperna i implementeringen av värdegrundens begrepp.  

H₁= Det råder skillnad mellan kommungrupperna i implementeringen av värdegrundens begrepp.  
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6.2 Värdegrund i målens indikatorer 
 
Diagram 6.4 påvisar skillnader mellan kommungrupperna i implementering av 

indikatorer. Det framkommer att när värdegrunden inte är implementerad i målen 

är det främst kommuner i större städer som implementerat värdegrunden i målens 

indikatorer.  
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Ytterligare en hypotesprövning har gjorts för att undersöka möjliga skillnader 

mellan kommungruppernas implementering av värdegrundbegreppen i indika-

torerna. I tabell 6.2 redovisas resultaten av hypotesprövning med dess skillnader 

och likheter. Det råder ingen signifikant skillnad mellan kommungruppernas 

implementering av värdegrunden i indikatorerna. Nollhypotesen kan alltså inte 

förkastas. Implementering av värdegrundsbegreppet god kvalitet är identiskt i de 

två kommungrupperna. Även gällande de andra värdegrundbegreppen råder det i 

stor utsträckning likheter mellan kommungrupperna.  

 

Tabell 6.2 Hypotesprövning av kommungruppernas implementering av 

värdegrundsbegreppen i målens indikatorer 

  Större städer Kommuner i 
tätbefolkad 
region  

P = 

God kvalitet  
 

Nej  
Ja 

19 
1 

19 
1 

1,000 

Privatliv och 
integritet  

Nej 
Ja 

20 20 - 

Självbestämmande, 
delaktighet och 
individanpassning  

Nej  
Ja 

17 
3 

16 
4 

0,677 

Gott bemötande  Nej  
Ja 

19 
1 

18 
2 

0,548 

Trygghet  Nej  
Ja 

18 
2 

17 
3 

0,633 

Meningsfull 
tillvaro 

Nej  
Ja 

18 
2 

17 
3 

0,633 

 
H₀ = Det råder ingen skillnad mellan kommungrupperna i implementering av värdegrundsbegreppen i 

indikatorerna.  

H₁= Det råder skillnad mellan kommungrupperna i implementering av värdegrundsbegreppen i indikatorerna.  
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6.3 Uppföljning och utvärdering 
	  
I diagram 6.5 nedan presenteras hur målen innehållande värdegrundsbegreppen 

har utvärderats. I vårt stickprov med 40 kommuner förekommer värdegrunden 

totalt i 78 mål. I 40 av dessa mål framgår det inte hur det har följts upp och 

utvärderats. 18 mål har utvärderats eller följts upp genom jämförelser med öppna 

jämförelsen. 12 mål har utvärderats eller följts upp genom egen mätning. 

Resterande målen har utvärderats eller följts upp antingen genom jämförelser av 

verksamhetens resultat med andra verksamheter, kommunernas kvalitet i korthet 

(KKiK), jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, 

externkontroll eller så finns det inga mätetal.   
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Diagram 6.6 visar på de uppföljnings- och utvärderingsformer som gjorts av 

målen innehållande värdegrundsbegreppen beroende på kommungrupps-

tillhörighet. Det är främst i kommuner i tätbefolkad region som implementerat 

värdegrundsbegreppen vilket medför att dessa kommuner är överrepresenterade. I 

diagrammet kan vi utläsa att det i många kommuner inte framgick hur en utvärde-

ring eller uppföljning skett eller om det skett. Av de uppföljnings- och utvärder-

ingsformerna som framgått i dokumenten, identifieras öppna jämförelsen som den 

populäraste formen. 	  
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6.4 Regionindelning utifrån geografisk placering  
 
När vi bearbetade vårt material uppmärksammade vi möjliga trender utifrån kom-

munernas geografiska placering. För att undersöka om det fanns vissa trender 

beroende på kommunernas geografiska placering valde vi att dela in Sverige i tre 

regioner: södra-, mellersta- och norra Sverige. Se indelning i bilaga 2. Utifrån 

denna geografiska kommunindelning gjordes sedan en hypotesprövning för att 

undersöka huruvida det finns en signifikant skillnad mellan regionerna.   
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Diagram 6.7 visar på hur värdegrundsbegreppen har implementerats i målen 

utifrån kommunernas geografiska placering. Det bör uppmärksammas att region-

indelningarna inte innehåller lika många kommuner (se bilaga 2). De mest före-

kommande värdegrundsbegreppen i region 1 är självbestämmande, delaktighet 

och individanpassning, trygghet och gott bemötande. I region 2 är 

värdegrundsbegreppen självbestämmande, delaktighet och individanpassning, 

trygghet och meningsfull tillvaro de mest förekommande värdegrundsbegreppen. I 

region 3 är endast värdegrundsbegreppen självbestämmande, delaktighet och 

individanpassning implementerade.     
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En tredje hypotesprövning har gjorts för att undersöka skillnader av 

implementering av värdegrundbegreppen i målen utifrån de tre skapade 

regionindelningarna. I tabell 6.3 framgår resultaten av hypotesprövningen av 

dessa skillnader och likheter. Det råder en signifikant skillnad mellan de tre olika 

regionerna vad gäller implementering av värdegrundsbegreppet meningsfull 

tillvaro. Nollhypotesen kan därför förkastas i dessa fall.  

 

Tabell 6.3 Hypotesprövning av implementering av värdegrundbegreppen utifrån 

kommunernas geografiska placering  

  Region 1 
Södra 
Sverige 

Region 2 
Mellersta 
Sverige 

Region 3 
Norra 
Sverige 

P = 

God kvalitet Nej 
Ja 

9 
2 

19 
6 

4 
0 

0,529 

Privatliv och 
integritet 

Nej 
Ja 

10 
1 

25 
0 

4 
0 

0,259 

Självbestämmande, 
delaktighet och 
individanpassning 

Nej 
Ja 

5 
6 

6 
18 

1 
3 

0,701 

Gott bemötande Nej 
Ja 

7 
4 

16 
8 

4 
0 

0,365 

Trygghet Nej 
Ja 

6 
5 

12 
13 

4 
0 

0,152 

Meningsfull 
tillvaro 

Nej 
Ja 

10 
1 

14 
11 

4 
0 

0,042* 

* P< ,05 
H₀ = Det råder ingen skillnad mellan regionerna i implementering av värdegrundsbegreppen. 

H₁ = Det råder skillnad mellan regionerna i implementering av värdegrundsbegreppen.  
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7 Analys  
 

I detta kapitel presenteras vår analys av resultatet i föregående kapitel. Analysen 

grundas på de teoretiska utgångspunkterna vi redogjort för i kapitel 4 och är en av 

många möjliga analyser som kan göras utifrån vårt resultat. Vår analys har delats 

upp i två större avsnitt: om implementeringen av värdegrunden i mål och indik-

atorer samt om uppföljning och utvärdering av målen med implementering av den 

nationella värdegrunden.     

7.1 Analys rörande implementering av värdegrunden i 
målen och indikatorerna 
 

Vid en första anblick av diagram 6.1 ser det inte ut som att värdegrundsbegreppen 

är implementerade i kommunernas övergripande mål i någon större utsträckning. 

Men med vetskap att Socialstyrelsens allmänna råd om den nationella värdegrun-

den (SOSFS 2012:3) trädde i kraft i februari 2012 och att SoS:s allmänna råd för 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde i kraft i 

januari 2012, så är det relativt många kommuner som implementerat värdegrunds-

begreppen på kort tid. Forskning om implementering visar att implementeringen 

är en komplex process som tar tid. En tidsram som brukar nämnas är 2-4 år 

(Crosby 1996; Socialstyrelsen 2015).  

 

Vi studerar endast om en implementering sker och inte hur den sker. Detta inne-

bär att hur implementeringen sker inte är av intresse i denna undersökning, utan 

endast om organisationen är aktiv eller passiv i arbetet med implementeringen. 

Kommunerna som efterlever lagar, föreskrifter och riktlinjer och dessutom valt att 

implementera den nationella värdegrunden i kommunernas övergripande mål, kan 

ses som aktiva aktörer utifrån systematisk implementeringsteori. De kommuner 

som inte fullt ut efterlever föreskrifter och riktlinjer och inte implementerat den 

nationella värdegrunden i kommunernas övergripande mål för äldreomsorgen, kan 

istället ses som passiva aktörer utifrån den systematiska implementeringsteorin 

(Oliver 1991). Passiv implementering skulle kunna tolkas vara Frostensons (2014) 

form att vänta, att avvakta med ett agerande.   
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Vårt resultat visar att det både finns likheter och skillnader i kommunernas 

implementering av den nationella värdegrunden i målen och indikatorerna. Dessa 

likheter och skillnader kan förstås med olika mekanismer och dessa kommer 

därför att analyseras under respektive rubrik. I resultatet presenteras en viss trend 

som vi uppmärksammade under bearbetningen av materialet vad gäller 

implementering av mål utifrån kommunernas geografiska placering.   

7.1.1 Likheter mellan kommungrupperna  
	  
Tabell 6.2 påvisar att det finns stora likheter mellan de två kommungruppernas 

implementering av värdegrundsbegreppen i indikatorer. Likheter går även att 

finna för implementering av den nationella värdegrunden i vissa av målen som 

presenteras i tabell 6.1 genom hypotesprövning. För målen finner vi en särskilt 

stor likhet hos värdegrundsbegreppen självbestämmande, delaktighet och individ-

anpassning som nästintill i lika stor utsträckning är implementerade i de två olika 

kommungrupperna. Nyinstitutionell teori grundades på iden att organisationer 

organiserar sig och agerar relativt likt varandra. Denna tendens att likna varandra 

sker inom ett så kallat organisatoriskt fält. Ett organisatoriskt fält innefattar organ-

isationer som verkar inom samma område med ungefär samma typ av uppgifter 

(Powell & DiMaggio 1983). Nyinstitutionell teori förklarar denna benägenhet att 

imitera varandra på flera sätt.  

 

Organisationer är för sin överlevnad beroende av att tillerkännas legitimitet från 

omvärlden och hantera externa institutionella krav genom att många gånger ”ta 

efter” andra organisationer inom samma organisatoriska fält (Blomberg 2004). 

Organisationernas likformighet inom det organisatoriska fältet benämns isomor-

fism. Lagar och föreskrifter kan ses som exempel som ger upphov till tvingande 

isomorfism. 5 kap. 4 § SoL tvingar kommuner att bedriva äldreomsorgen utifrån 

den nationella värdegrunden. Detta kan vara en möjlig förklaring till att nollhypo-

tesen inte kan förkastas vid implementering av majoriteten av värdegrunds-

begreppen och att det i stor utsträckning inte råder en signifikant skillnad mellan 

kommungrupperna. När organisationer frivilligt imiterar varandra som en strategi 

mot exempelvis svårtolkade mål och krav benämns detta för mimetisk 

isomorfism. En förklaring till att det finns likheter mellan kommungruppernas 

implementering av den nationella värdegrunden i målen skulle kunna vara att 
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organisationerna valt att imitera varandra som stöd i tolkning av paragrafen och 

föreskrifterna. Likformigheten kan även ses som normativ isomorfism som 

uppkommer när professioner inom det organisatoriska fältet praktiserar samma 

normer, värderingar och teorier (Powell & DiMaggio 1983).  

 

Modeföljande är ett begrepp som Czarniawska och Joerges (1996) använder i 

förklaringen om varför en organisation väljer att ta till sig och översätta en idé. 

Rövik (1996) menar att vissa organisationer skapar dessa moden medan andra blir 

modeföljare av dessa. Moden finns bara för vissa delar av en organisation och 

handlar inte om en hel organisationsstruktur. Detta modeskapande och modefölj-

ande kan vara en förklaring till att en del av kommunerna samtidigt valt att impl-

ementera den nationella värdegrunden i sina mål och indikatorer. Någon av kom-

munerna har skapat modet och de andra har tagit efter som modeföljare 

(Czarniawska & Joerges 1996; Rövik 1996).   

7.1.2 Skillnader mellan kommungrupperna  
 

I tabell 6.1 illustreras de signifikanta skillnaderna som tagits fram genom hypotes-

prövning för implementering av värdegrundbegreppen god kvalitet och trygghet i 

målen mellan kommungrupperna. Nyinstitutionell teori förklarar dessa skillnader 

på flera sätt.  Gällande implementering av den nationella värdegrunden i indika-

torerna förekommer inga signifikanta skillnader enligt tabell 6.2.  

 

De signifikanta skillnaderna kan möjligen förklaras med det handlingsutrymme 

som varje kommun har i arbetet med att utforma målen. Strategisk 

implementering belyser hur organisationer väljer att agera, de signaler de skickar 

som reaktion på yttre påverkan, såsom regler, riktlinjer, reformer och 

förväntningar. Alla organisationer har alltid ett visst handlingsutrymme (Oliver 

1991). Inom nyinstitutionell teori finns det en syn på att spridningen av idéer inte 

är en direkt kopiering av varandra, utan att en viss kontinuerlig förändring av 

idéerna sker när de anammats av andra. Översättning är ett begrepp från 

kunskapssociologi som lånats för att skapa förståelse för att idéerna inte är en 

direkt kopiering. Spridningen är beroende av mottagarna av idéerna som inte bör 

ses som passiva. Mottagarnas handlingsutrymme påverkas av omgivningens 
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förväntningar, inte minst inom det organisatoriska fältet, och krav tillsammans 

med organisationens identitet som inrymmer synpunkter på vad som anses 

lämpligt eller inte. Vaga idéer skapar däremot utrymme för tolkningar i 

översättningen av idéerna vilket ger ett större handlingsutrymme (Johansson 

2006).  

 

Brunsson (1996; 1998) ger en möjlig förklaring genom sin svampmodell till var-

för inte alla organisationer inom samma fält anammar samma idéer. I detta fall 

varför alla kommuner inte valt att implementera den nationella värdegrunden i 

sina mål eller indikatorer. Namnet svampmodell ska illustrera att organisationer 

som väljer att följa modet och anamma vissa idéer sker som när svampar växer 

upp ur jorden utspritt på slumpmässiga ställen utan att organisationer har kontakt 

med varandra och att logiska samband saknas. Svampmodellen förklaras med att 

idéer inte konstant är attraktiva utan att de följer modet, samtidigt som organ-

isationer påverkas av sina reformscyklar. När en organisation har genomgått en 

förändring och implementering av nya idéer krävs det en viss tid innan organ-

isationen är redo för en ny förändring och implementering. En organisation på-

verkas alltså av sina reformcyklar (Johansson 2006).         

 

Institutionalisering kan ses som en process och en variabel. Detta synsätt innebär 

att en institutionalisering sker i ett förlopp över tid och en företeelse kan vara mer 

eller mindre institutionaliserat. En institutionalisering går igenom ett antal 

processer och blir med tiden mer och mer implementerad. Det skulle kunna ses 

som att kommunerna befinner sig i den första processen, habitualisering, när vi 

genomförde studien. Habitualiseringsprocessen vittnar om att en spridning av 

idéerna om att implementera den nationella värdegrunden i målen har skett till 

mindre grupper inom samma organisatoriska fält som har nära kontakt med 

varandra (ibid.). Då vår studie gjordes i ett tidigt skeende och endast följde organ-

isationernas agerande för ett år kan vi inte säga något vidare om de andra 

processerna objektifiering och sedimentering.   

 

När nya idéer implementeras i en organisation sker en anpassning till det redan 

befintliga i en organisation såsom institutionaliserade normer. Det kan finnas 

lokala variationer hur en organisation väljer att förhålla sig till förväntningar och 
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krav utifrån. Hur en organisation väljer att agera kan påverkas av lokala 

traditioner och värderingar, möjligheterna till strategiskt handlande och 

maktförhållanden inom organisation. Kommunerna har alltså en relativt stor 

påverkansmöjlighet i hur de hanterar krav och förväntningar från samhället och 

kan välja om de ska anamma förändringen eller motarbeta den (Blomberg 2004). 

Blomberg lyfter fram nordiska forskares resultat som visar att det som till en 

början kan uppfattas som motstridighet eller frånvaro av effekter vid förändringar 

i organisationer egentligen beror på att institutionella förändringar tar tid.  

7.1.3 Analys utifrån geografisk placering för målen 
 

Hypotesprövningen i tabell 6.3 visar att det råder en signifikant skillnad mellan 

regionerna endast rörande värdegrundsbegreppet meningsfull tillvaro. Det kan 

ändå utläsa från denna tabell att det finns vissa skillnader mellan regionerna 

samtidigt som det av diagram 6.7 framgår vissa möjliga trender mellan kommuner 

tillhörande samma region.  

 

Att kommunerna tillhörande samma geografiska placering tenderar att uppvisa 

möjliga trender i val av implementering av värdegrundsbegreppen i målen kan 

som skillnaderna och likheterna i implementering av mål och indikatorer förstås 

med bland annat nyinstitutionell teori. Organisationer vill åtnjuta legitimitet från 

samhällets sida och möter externa institutionella krav utifrån genom att imitera 

andra organisationer inom samma organisatoriska fält. Denna likhet för organisa-

tioner inom samma fält ses då som ett uttryck för isomorfism. En form av isomor-

fism är imitation som sker när organisationer inom samma fält tenderar att im-

itera, ta efter varandra (Powell & DiMaggio 1983). Utifrån våra resultat skulle 

imitation kunna ses som att denna främst sker mellan organisationer som ligger 

relativt nära varandra geografiskt.  

 

Synen att en institutionalisering kan ses både som en process och en variabel som 

vi analyserat i avsnitt 7.1.2 är även tillämplig i detta sammanhang. Institutionali-

sering sker i ett förlopp över tid och är en företeelse som kan vara mer eller 

mindre institutionaliserad. I analysen om implementering av den nationella värde-

grunden i målen utifrån kommunernas geografiska närhet kan implementeringen 
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ses som en process med olika faser som gradvis blir mer och mer institutionali-

serad. Det skulle kunna ses som att organisationerna befinner sig i den första 

processen, habitualisering, vid studiens genomförande. I denna habitualiserings-

process sker spridning av idén om att implementera den nationella värdegrunden i 

målen till kommuner och deras verksamheter inom samma organisatoriska fält 

som har nära kontakt med varandra genom den geografiska närheten (Johansson 

2006).     

7.2 Analys av uppföljning och utvärdering av målen  
 
Diagram 6.5 visar att det många gånger inte framgår i dokumenten hur målen 

innehållande den nationella värdegrunden följts upp och utvärderats. Detta kan ses 

som problematiskt utifrån flera forskares kritik. En grundtanke inom New Public 

Management är organisationernas ansvarstagande för sina prestationer vilket 

kontrolleras genom uppföljning och utvärdering (Power 1997). För att en orga-

nisation ska visa ansvarstagande på detta sätt borde det vara viktigt att redovisa 

hur dessa uppföljningar och utvärderingar görs. Utvecklingen med fler och större 

fokus på uppföljningar och utvärderingar har lett till att jämförelser mellan verk-

samheter inte är ovanligt vilket också ställer krav på att det framgår hur 

uppföljningar och utvärderingar har gjorts för att kunna göra en rättvis jämförelse 

(Blomberg 2004).  Flera forskare har uppmärksammat svårigheten med att mäta 

det som faktiskt avses att mätas (Behn 2003; Kuipers et al. 2014; Vedung 2010). 

Liknande diskussioner har förts huruvida mätningar och utvärderingar verkligen 

belyser kvalitet på ett relevant sätt (Behn 2003; Strannegård 2013). Denna kritik 

kan visa på vikten att det tydligt framgår hur en uppföljning och utvärdering har 

skett för att läsaren ska kunna göra en bedömning av materialet.  

 

Nyinstitutionell teori utgår från att organisationer har en vilja att vinna 

allmänhetens förtroende samtidigt som de har en vilja att skydda sig från 

omvärldens förväntningar och krav. De vill vinna omgivningens förtroende 

samtidigt som de håller allmänheten på behörigt avstånd för att skydda sig. 

Genom så kallade lösa kopplingar mellan en organisations struktur och det 

praktiska arbetet kan en organisation vilseleda sin omgivning (Blomberg 2004). 

Många kommuner uppger att de har följt upp och utvärderat sina mål men det 
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framgår inte hur det har gjorts. Detta skulle med nyinstitutionell teori kunna 

förstås som att kommunerna vill upprätthålla en ordnad bild utåt för att vinna 

förtroende och legitimitet, genom att visa att de gör uppföljningar och 

utvärderingar. Att inte tydligt redovisa hur dessa uppföljningar och utvärderingar 

har gjorts skulle kunna ses som en lös koppling för att skydda sig mot för stor 

insyn av allmänheten och de förväntningar och krav som de medför.        

 

I diagram 6.4 framgår att den nationella värdegrunden har implementerats i totalt 

22 indikatorer. Att använda indikatorer är ett möjligt försök att precisera vad det 

är som avses att mätas i ett försök att göra en relevant utvärdering av såväl mål 

som kvalitet. Forskare har ställt sig kritiska mot om utvärdering av uppsatta 

verksamhetsmål faktiskt mäter och utvärderar det som de avser att mäta (Behn 

2003; Kuipers et al. 2014; Vedung 2010). Även kritik mot om utvärderingar av 

kvalitet sker på ett relevant sätt (Behn 2003; Strannegård 2013).  

7.3 Sammanfattning 
	  
I analysen konstaterar vi att det råder både skillnader och likheter i kommunernas 

implementering av den nationella värdegrunden i mål och indikatorer. Vi fann 

även vissa trender men även skillnader i kommunernas implementering i målen 

utifrån deras geografiska placering. Studien visar på brister i kommunernas redo-

visning av hur de följer upp och utvärderar sina mål, med implementering av den 

nationella värdegrunden. Dessa skillnader och likheter har vi analyserat och sökt 

förståelse för utifrån våra teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell teori och 

implementeringsteori och några av deras centrala begrepp. Som vi konstaterar i 

inledningen av vår analys bör det uppmärksammas att Socialstyrelsens gällande 

föreskrifter och allmänna råd trädde i kraft först i början av 2012 och studien 

genomfördes med dokument för verksamhetsåret 2013. Det föreligger inga krav 

på kommunerna att implementera den nationella värdegrunden i målen utan är ett 

av flera möjliga sätt att arbeta med detta.         
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8 Slutdiskussion 
 

Som vi konstaterade i inledningen finns det för äldreomsorgen två omfattande 

styrdokument som syftar till att öka och säkerställa kvaliteten för att uppfylla 

Socialtjänstlagens krav i 3 kap. 3 § om att socialtjänstens insatser ska vara av 

”god kvalitet” och att verksamhetens kvalitet ”systematiskt och fortlöpande (ska) 

utvecklas och säkras”. De två avsedda styrdokumenten är SOSFS 2011:9 Led-

ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt SOSFS 2012:3 Värdegrunden i 

socialtjänstens omsorg om äldre. Syftet med studien var att undersöka om den 

nationella värdegrunden har implementerats i olika kommuners mål för äldre-

omsorgen samt hur dessa följts upp och utvärderats för att därigenom få en 

fördjupad kunskap om kommunernas arbete med kvalitet inom detta verksam-

hetsområde.  Vi ställde följande tre frågor: 

 

• På vilket sätt implementeras den nationella värdegrunden i kommunernas 

mål för äldreomsorgen?  

• Hur används den nationella värdegrunden som indikatorer när den inte 

framgår i målen för äldreomsorgen?  

• Vilka typer av uppföljningar och utvärderingar används på målen med 

implementerad nationell värdegrund i äldreomsorgen?  

 

För att besvara frågeställningarna valde vi att studera och jämföra två kommun-

grupper med totalt 66 kommuner. Vid en första anblick kan det uppfattas som att 

den nationella värdegrunden inte implementerats i någon större utsträckning i 

kommunernas övergripande mål och indikatorer. I åtanke bör man ha att under-

sökningen omfattar verksamhetsåret 2013 och de för studien aktuella 

föreskrifterna och allmänna råden trädde i kraft i början av år 2012. I resultatet 

presenteras vissa likheter och skillnader mellan kommungrupperna implemen-

tering i mål och indikatorer. Dock föreligger det endast en signifikant skillnad 

mellan kommungrupperna för två värdegrundsbegrepp i målen. Vad gäller uppföl-

jning och utvärdering råder en bristande tydlighet i kommunernas redovisning i 

dokumenten av hur uppföljning och utvärdering har gjort av målen för studiens 

verksamhetsår.  
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Vi har inte studerat om den nationella värdegrunden har implementerats i arbetet 

ute i verksamheterna, utan endast undersökt om värdegrunden har implementerats 

i kommunernas övergripande mål för äldreomsorgen. Det finns andra möjliga sätt 

för kommunerna att arbeta med implementering av den nationella värdegrunden, 

ett av dessa är att upprätta värdighetsgarantier. Det föreligger inget krav på 

kommunerna att implementera värdegrunden i de övergripande målen. Mål kan 

ses som ett verktyg som kan användas för organisationernas styrning av sina ver-

ksamheter och det är möjligt att implementera värdegrunden i målen (Almqvist 

2004). 

 

En slutsats vi kan göra utifrån analysen är att det i stor utsträckning inte råder 

signifikanta skillnader mellan kommungrupperna i implementeringen av den 

nationella värdegrunden i kommunernas övergripande mål och indikatorer för 

äldreomsorgen. I socialtjänstlagen (1 kap. 1 § 2p) framgår, att samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors 

jämlikhet i levnadsvillkor. Sveriges medborgare har alltså enligt lag rätt till 

jämlikhet i levnadsvillkor, enligt denna studies resultat visas tendens på att detta 

efterlevs i viss grad inom äldreomsorgen, i de utvalda kommungrupperna, genom 

implementering av värdegrunden i målen. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket 

innebär att den sätter yttre ramar men anger inga detaljer. Detta ger utrymme för 

lokala skillnader ute i kommunerna. Trots att det inte råder signifikanta skillnader 

mellan kommungrupperna kan vissa skillnader utläsas från resultatet.  

 

I studien har vi undersökt huruvida den nationella värdegrunden har implem-

enterats i kommunernas övergripande mål för äldreomsorgen år 2013. Socialsty-

relsens allmänna råd om den nationella värdegrunden respektive föreskrifter och 

allmänna råden för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, trädde båda i 

kraft i början av 2012. En möjlig analys vi gjorde av detta var att kommunerna be-

finner sig i habitualiseringsprocessen i institutionaliseringen av värdegrunden i 

målen. Habitualiseringsprocessen kännetecknas av att idéerna om att implemen-

tera den nationella värdegrunden har spridits till verksamheter tillhörande samma 

organisatoriska fält. Institutionaliseringsprocessen består utav ytterligare två 

proesser, objektifiering och sedimenttering. Objektifiering innebär att det råder 

enighet rörande värdet av den nya idéen och sedimenteringsprocessen uppstår när 
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idéen har efterlevts över en lång tid och är den avslutande processen i institutiona-

liseringsprocessen (Johansson 2006). Implementering är komplext och tar tid, 

enligt implementeringsforskning tar dessa processer 2-4 år (Crosby 1996; Social-

styrelsen 2015). Vidare hade det varit intressant att studera kommande år för att 

undersöka om denna utveckling fortsätter och i vilken av processerna habitua-

lisering, objektifiering och sedimenttering kommunerna hade befunnit sig med 

tidsaspekten i åtanke. Forskning har visat på att det för nationella program är av 

vikt att implementeringen sker likartat för hela landet för att upprätthålla legitimi-

teten (Stensöta 2011). Detta gör det vidare intressant att studera hur denna utveck-

ling fortskrider för att se hur dessa föreskrifter används och skapar eller upprätt-

håller sin legitimitet.   

 

Vissa kommuner har tidigt valt att implementera den nationella värdegrunden i 

sina mål samtidigt som vår studie visar att det finns många kommuner som inte 

följt denna utveckling. Det är även många av värdegrundsbegreppen som inte har 

implementerats i kommunerna. Forskning har visat att för snabba slutsatser inte 

bör dras gällande institutionella förändringar då dessa är komplexa och tar tid. Det 

som till en början kan ses som motstridiga eller frånvarande effekter kan vara ett 

symtom på att dessa processer tar tid (Blomberg 2004). 

 

Som det framgår i analysen har det i de flesta kommunerna inte framgått hur 

målen innehållande värdegrunden har följts upp och utvärderats. Uppföljning och 

utvärdering av uppsatta mål kan ses som en viktig kontrollfunktion för organ-

isationer. Dessa kontrollfunktioner är ett instrument för att visa på ansvarstagande 

för verksamheten (Power 1997). SOSFS 2011:9 anger prioritering och värdesätt-

ning av ledningssystem för att säkra verksamheters kvalitet. Centrala delar av 

detta är uppföljning och utvärdering av mål och verksamheterna. Utifrån flera 

forskare kan det anses problematiskt att det inte framgår hur uppföljning och 

utvärdering sker i strävan efter mätbara mål, relevant belysning av kvalitet och 

möjlighet till transparanta bedömningar (Behn 2003; Kuipers et al. 2014; 

Strannegård 2013; Vedung 2010). Att göra samma studie för fler kommande verk-

samhetsår hade även varit intressant för att undersöka om kommunerna blir 

tydligare i sin redovisning av uppföljning och utvärdering av mål.    
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Bilaga 1  
  
Kodningsmanual  
 
Storlek på kommun  

1. Större städer  
2. Kommuner i tätbefolkad region  

 
Implementering av värdegrund i äldreomsorgen  

1. Värdigt liv  
1.1 God kvalitet  
1.2 Privatliv och integritet  
1.3 Självbestämmande, delaktighet och individanpassning  
1.4 Gott bemötande  

2. Välbefinnande  
2.1 Trygghet  
2.2 Meningsfull tillvaro  

 
Utvärdering av mål  

1. Egenkontroll 
1.1 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och 

regionala kvalitetsregister  
1.2 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 

jämförelsen  
1.3 Jämförelser av verksamhetens resultat med resultat från andra 

verksamheter 
1.4 Egen mätning  
1.5 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat  
1.6 Målgruppsundersökning  
1.7 Granskning av dokumentation så som journaler och akter  
1.8 Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos 

personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet  
1.9 Analys av uppgifter från patientnämnder  
1.10 Inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter 
1.11 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)  

2. Externkontroll  
3. Framgår inte  
4. Inga mätetal  
5. Värdegrunden används inte      

 
 
1 = Nej  
2 = Ja, 1 gång  
3 = Ja, 2 gånger 
4 = Ja, 3 gånger 
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Bilaga 2  
 
Regionindelning utifrån geografisk placering  
Region 1  

Södra Sverige 

Region 2  

Mellersta Sverige  

Region 3 

Norra Sverige 

Helsingborg Uddevalla Luleå 

Kristianstad Nyköping Skellefteå 

Lund Gävle Östersund  

Växjö Jönköping Örnsköldsvik  

Halmstad Linköping   

Kalmar Karlstad  

Älmhult  Skövde  
Karlshamn  Norrköping   

Svenljunga  Eskilstuna   

Laholm Södertälje   

Eksjö Motala   

 Karlsborg   

 Skara  

 Kristinehamn   

 Kinda  

 Sala  

 Flen   

 Borlänge  

 Katrineholm  

 Enköping   

 Leksand  

 Säffle  

 Åmål   

 Mark  

 Västervik   
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Bilaga 3 
 
Operationalisering värdegrunden  
 
Värdigt liv  
Insatser av god kvalitet  

− att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet  

− att det för uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet  

− att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 

och säkras 

Privatliv och integritet  

− Personalen värnar om att den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med 

sin personlighet och identitet 

− Personalen respekterar att den äldre personens bostad är dennes hem, t.ex. 

genom att det finns en överenskommelse om hur besök i hemmet ska gå 

till 

− Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen själv 

får bestämma om den kroppsliga omsorgen, t.ex. av- och påklädning och 

toalettbesök 

− Personalen visar diskretion i omsorgssituationer  

Självbestämmande, delaktighet och individanpassning  

− Personalen ger den äldre personen stöd i att upprätthålla sitt oberoende, 

t.ex. genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande 

arbetssätt  

−  Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan 

påverka såväl innehållet i beslut om bistånd som hur insatserna genomförs 

− personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet 

anpassas till den äldre personens behov, förutsättningar och önskemål  

− personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra 

fram sina åsikter och önskemål  

− kommunikationen med den äldre personen anpassas till hans eller hennes 

förutsättningar och behov  
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− samtal förs på ett språk som den äldre personen förstår och särskild hänsyn 

tas till betydelsen av att få uttrycka sig på sitt modersmål 

− personalen samarbetar med närstående när den äldre personen så önskar  

Gott bemötande 

− Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen  

− Arbetet organiseras så att personalen får tillräcklig tid att lyssna till och 

samtala med den äldre personen  

− Personalen beaktar att den äldre personen befinner sig i en 

beroendeställning och verkar för att bemötandet upplevs som respektfullt  

 

Välbefinnande  
Trygghet   

− Personalen arbetar på ett sätt som skapar förtroende och trygghet  

− Personalen värnar om att insatser genomförs på de tider och på det sätt 

som personalen och den äldre personen har kommit överens om 

− Personalen informerar den äldre personen inför förändringar, t.ex. om när 

och hur en insats ska genomföras  

− Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer kontinuitet i insatserna, t.ex. 

genom att ta hänsyn till den äldre personens önskemål om vem som 

återkommande ska hjälpa till med den personliga omvårdnaden 

− Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet hos den 

äldre personen och kommer överens med honom eller henne om vad som 

ska göras för att han eller hon ska känna sig trygg 

− Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att de insatser som ges är 

lättillgängliga och att det är enkelt för den äldre personen att komma i 

kontakt med ansvarig personal  

Meningsfull tillvaro  

− Personalen beaktar den äldre personens behov av socialt innehåll i 

insatserna 

− Personalen skapar förutsättningar för den äldre personen att uppleva en 

meningsfull tillvaro, alltifrån möjligheten att utöva någon fysisk aktivitet 

till att han eller hon kan leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro  
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− Personalen bidrar till att stärka en äldre personens självkänsla och tilltro 

till sin egen förmåga  

Bilaga 4  
 
Operationalisering av uppföljning och utvärdering  
 

1. Egenkontroll 

1.1 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och 

regionala kvalitetsregister  

1.2 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 

jämförelsen  

1.3 Jämförelser av verksamhetens resultat med resultat från andra 

verksamheter 

1.4 Egen mätning  

1.5 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat  

1.6 Granskning av dokumentation så som journaler och akter  

1.7 Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos 

personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet  

1.8 Analys av uppgifter från patientnämnder  

1.9 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)  

2. Externkontroll  

3. Framgår inte  

4. Inga mätetal  

5. Värdegrunden används inte      

 
 
	  


