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Förord 

Bakgrunden till föreliggande undersökning är att Innovationsrådets (S2001:06) kansli vill fördjupa 

kunskapen om hur begreppet kvalitet definieras och används i svensk lagstiftning och i förarbetena 

till vissa lagar. Ett urval av lagar har gjorts som berör offentliga tjänster som utförs av människor för 

eller med andra människor inom fyra olika sektorer; utbildningssektorn, hälso- och sjukvårdssektorn, 

polis- och kriminalvårdssektorn samt vissa tjänster inom kommunal sektor.  

Utredningens bidrag är att genom analysmodellen skapa en illustration som främst är tänkt att 

fungera som ett diskussionsunderlag samt bädda för djupare och mer omfattande studier eller 

utredningar.  
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Sammanfattning 

Denna undersökning behandlar hur olika kvalitetsaspekter i några utvalda sektorslagar förhåller sig 

till varandra inom hälso- och sjukvård, polis- och kriminalvård, utbildning samt vissa kommunala 

lagar. Alla befinner sig i den s.k. mänskliga sektorn av offentlig verksamhet. Den bakomliggande 

orsaken till detta är att Innovationsrådet vill fördjupa kunskapen om hur begreppet kvalitet 

definieras och används i svensk lagstiftning och i förarbetena till vissa lagar. Undersökningen strävar 

inte efter att generera någon legaldefinition av begreppet kvalitet. 

Kvalitetsbegreppet delas in i aspekterna; struktur, process och resultat i en analysmodell i form 

av en matris som även tar hänsyn till personal och medborgarperspektiv. Strukturkvalitet speglar 

förutsättningarna för eller inflödet i en verksamhet, processkvalitet belyser de aktiviteter som görs i 

verksamheten och resultatkvalitet återger prestationerna och effekterna av verksamheten. Med 

hjälp av analysmodellen skapas ett mönster över vilka aspekter som tydligast framträder i lagarna 

och förarbeten samt vilket perspektiv som är mest påtagligt i respektive lag. Genom analysmodellen 

har en överblick över varje sektor kunnat ges. 

Undersökningen är en dokumentstudie och baseras på lagtexter med relaterade propositioner 

samt statliga utredningar. De utvalda lagarna återfinns i bilaga 1. I analysen av materialet har först 

kvantitativa sökningar gjort på kvalitet och relaterade begrepp såsom kvalitetssäkring, 

kvalitetsgranskning, kvalitetskontroll samt kvalitetsutvärdering för att få en bild av om kvalitet är ett 

återkommande begrepp eller inte. Därefter har en granskning och tolkning gjorts för att utreda ur 

vilka aspekter som kvalitet beskrivs, samt vilket perspektiv som väger tyngst i skrivningar i lagen och 

dess förarbeten.  

Varje sektor är resultatredovisad för sig i särskilda avsnitt. Resultaten visar att 

kvalitetsbegreppet inom hälso- och sjukvården är frekvent förekommande ur aspekterna struktur 

och resultat, medan resultatkvalitet överlämnats till den autonoma medicinska professionen att 

definiera. I utbildningssektorn tycks förhållandet vara det motsatta där resultatkvalitet i form av 

måluppfyllelse är det centrala och betonas starkt även kvalitet i termer av struktur och process 

förekommer. Även i denna sektor lyfter lagstiftaren fram autonomi och egenkontroll i avseende på 

utbildning och forskning när det gäller att definiera vad som är god kvalitet i vetenskapliga processer 

och resultat.  

Inom socialtjänsten pågår ett arbete som syftar till att ta fram kvalitetsindikatorer ur olika 

aspekter inspirerat av hälso- och sjukvården. Idag är begreppet kvalitet tydligast uttryckt i 

socialtjänstlagen när det gäller aspekterna struktur och process i ett personalperspektiv. Även inom 

polis och kriminalvård tycks kvalitetsbegreppet öka i betydelse även i lagtexterna, där struktur- och 

processaspekter framkommer i kriminalvårdens nya fängelse- och häkteslagstftningen. I polislagen 

lyser dock begreppet kvalitet med sin frånvaro, vilket i sig inte hindrar att krav ställs på kvalitet 

genom andra kanaler. 

Undersökningen avslutas med en diskussion utifrån de sektorsvisa resultaten om behov av 

ständigt återkommande omprövningar av hur begreppet ska användas i lagen och avvägningar om 

risken för cementering av verksamheter å ena sida och rättsäkerhet samt tydlighet å den andra. 
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Inledning 

Kvalitet är något som ingen tycks få nog av. Produkter och tjänster kvalitetssäkras. Företag samt 

statliga och kommunala verksamheter inför kvalitetssystem och kvalitetsbedömningar avgör vad som 

blir gjort och inte gjort.  Kvalitetsbegreppet placerar sig i den kategori begrepp som per definition är 

omstritt, värdeladdat, komplext och det är ofta en öppen fråga hur det operationaliseras till något 

konkret i olika situationer. Begreppet kvalitet är således i många avseenden ett kalejdoskopiskt 

begrepp. Det används på flera olika sätt och i skiftande betydelser. 

Med kvalitet avser man ofta en vara eller tjänsts unikhet eller värde som tillfredställer 

lagstiftarens krav som motsvarar eller överträffar individens förväntningar. Personalen i offentlig 

sektor kan ha en annan uppfattning om kvalitet än medborgaren. I dagligt tal används begreppet 

kvalitet ofta mer som en indikator på att något är bra eller dåligt. Det visar inte nödvändigtvis en 

brist på medvetenhet utan visar snarare på det faktum att begreppet är mångfacetterat. Medan 

begreppet bra oftast ses som något subjektivt betraktas kvalitet som något objektivt (Brülde, 2007). 

När lagar stiftas krävs ofta att begrepp definieras och specificeras. Använder man begreppet 

kvalitet är det därför viktigt att klargöra vilken aspekt av kvalitet som avses och vilket perspektiv som 

gäller för att verksamheter och personer som omfattas av lagen ska kunna organisera sig på ett 

ändamålsenligt sätt. Men om begreppet är oklart ger det dålig vägledning för såväl medborgaren 

som för den som har till uppgift att utföra tjänsten. Denna oklarhet kan förstärkas om kvalitet 

uttrycks på mycket olika sätt av lagstiftaren inom olika områden.  

En kort tillbakablick ger vid handen att det var framförallt under 1980 och 1990-talet som 

kvalitetsarbetet växte och tog sig uttryck som Total Quality Management och kvalitetsstyrning 

genom ISO-9000 standarden. Även om kvalitetsfrågorna minskat i intensitet i näringslivet har det i 

stället ökat inom andra samhällssektorer. Inom t.ex. vården talas det om vårdkvalitet och inom 

utbildning utbildningskvalitet. Det sker ett utvecklande och sökande efter indikatorer som kan visa på 

kvalitetsförbättringar inom alltfler områden i den offentliga sektorn.  

Till denna undersökning har därför ett antal lagar som reglerar tjänster inom den offentliga 

sektorn (se bilaga 1). Lagarna finns inom sektorerna hälso- och sjukvård, utbildning, polis- och 

kriminalvård samt vissa kommunala tjänster. Dessa tjänster är i huvudsak sådana där människor 

arbetar för och med andra människor – det Bodil Jönsson (2007) kallar för den mänskliga sektorn. 

Den bygger på möten mellan människor, där minst två men ofta fler personer är iblandande och 

bygger därför på en annan logik än när människor arbetar med maskiner, hantverk eller 

administration. Men denna sektor har inte utvecklat egna kvalitetsbegrepp utan istället tagit till sig 

kvalitetsbegrepp som utvecklats i den industriella sektorn, strukturmässigt, processmässigt, 

resultatmässigt samt tankemässigt. Det finns därför ett intresse av att illustrera hur 

kvalitetsbegreppet framställs i våra lagar i den mänskliga sektorn och hur olika kvalitetsaspekter 

förhåller sig till varandra. Syftet kan därför skrivas enligt nedan. 
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Syfte 

 

Syftet är att strukturera kvalitetsbegreppet i olika aspekter och perspektiv för att illustrera hur olika 

kvalitetsaspekter förhåller sig till varandra ur olika perspektiv i några utvalda lagar (se bilaga 1) inom 

den mänskliga sektorn.  

 

Ett sätt att strukturera kvalitetsbegreppet 

 

Hur kan då kvalitetsbegreppet struktureras för att skapa en överskådlig bild? Ett sätt att närma sig en 

sådan bild är att använda en analysmodell, där lagarna kan placeras in. Men innan en sådan modell 

kan framställas erfordras det en ”inflygning” där kvalitetsbegreppet delas in i olika aspekter som först 

behöver förklaras för att sedan kunna landa i en analysmodell som utgörs av en matris och visas på 

nästa sida.  

Ett sätt enkelt sätt att kategorisera olika aspekter av kvalitet är att skilja mellan struktur, process 

och resultat (Donabedian, 1966; Skolverket, 2004; Socialstyrelsen, 2007). I varje kvalitetsaspekt kan 

man sedan vandra i tanken ner mot en konkret nivå respektive upp mot en abstrakt nivå. 

Lagstiftaren formulerar krav på kvalitet i olika verksamheter i lagar och förarbeten som ska tolkas och 

specificeras av olika organisationer.  

Strukturkvalitet beskriver vad man behöver för att utföra adekvat vård, handläggning, 

undervisning och polisarbete, administrativ struktur inkluderad. Strukturen utgörs alltså av 

organisation och resurser i form av personalens kompetens, utrustning, material och lokaler. På en 

konkret nivå innebär det exempelvis läkare, lärare, poliser, kriminalvårdare och socionomer. 

Utrustning kan utgöras hjärtlungmaskin, datorer, polisbilar eller rutiner och checklistor.  

Processkvalitet däremot, är den verksamhet som utförs och prestationernas egenskaper. 

Konkret kan det innebära preventiva åtgärder, omvårdnadsbehandlingar, diagnossättning, 

riskbedömning, planering och utvärdering. Dessa processer avgör om den sjukvård, undervisning, 

eller det polisarbetet osv.  som utförs är ändamålsenlig, rätt utförd och avslutad i rätt tid. 

Resultatkvalitet är den förbättrade förändringen som kan tillskrivas strukturen och processen. 

Den beskriver vad man vill uppnå. Resultat kan delas in i underkategorier. Inom exempelvis sjukvård 

kan det vara funktionella och kliniska resultat samt patientnöjdhet. Funktionella resultat kan 

exempelvis vara hälsostatus och livskvalitet. Kliniska resultat kan vara antal vårddygn, dödlighet, 

infektionsförekomst, biverkningsfrekvens eller reoperationsfrekvens. När det gäller patientnöjdhet 

kan det handla om antal tillgänglighet och väntetid. Inom polisverksamhet kan ett resultatmått vara 

antal dömda brottslingar och inom skolan kan det handla om nationella prov eller betygsjämförelser. 

Alla aspekter hänger ihop; bra lokaler, kompetent personal och en ändamålsenlig organisation 

skapar förutsättningar för en bra kvalitet i verksamheten och i de prestationer som utförs vilket 

skapar goda möjligheter till bra resultat.  

Utifrån det ovan skrivna kan nedanstående analysmodell tas fram. Eftersom det handlar om 

verksamheter där människa möter människa är det även intressant att redogöra för vilka perspektiv 

som starkast framträder i lagtexten och dess förarbeten. Individer kan i eller mot den offentliga 

sektorn spela olika roller som personal, kund, klient, elev, patient, eller medborgare. För att göra en 
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tydlig distinktion har i detta avseende gjordes valet att dela in perspektiven i personal, dvs. de som 

arbetar i den offentliga sektorn och det mer generella medborgare som utgör en skillnad mot det 

mer marknadsklingande begreppet kund för att istället lägga fokus på mötet med personal i den 

offentliga sektorn i olika situationer. För tydlighetens skull preciseras vid behov i texten om det är 

elever, klienter eller patienter som avses. Analysmodellen nedan ger naturligtvis ingen heltäckande 

bild eller beskrivning av lagen eller förarbetenas intentioner men det kan ändå ge en indikation på 

vilka aspekter lagstiftaren har fokuserat på inom olika områden samt vilket perspektiv som 

framträder på ett övergripande plan.  

 

 

Analysmodellen: 

 

Perspektiv Medborgaren Personal 

Aspekt   
Struktur   

Process   

Resultat   
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Genomförande 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för studien genomförande. Avsnittet är disponerat enligt följande. 

Först redogörs för några strategiska vägval, därefter följer en materialdiskussion, för att sedan 

avlutas med några avgränsningar.  

 

Strategi  

 

Strategin har utgått från kvantitativa sökningar på kvalitet, kvalitetssäkring, kvalitetsgranskning, 

kvalitetskontroll samt kvalitetsutvärdering i syfte att få en uppfattning om dessa begrepp frekvent 

återkommer i respektive proposition eller lagtext. Dessa har dock inte redovisats i detalj, eftersom 

det är den tolkande delen av undersökningen som varit central. Efter det konstaterats om kvalitet 

varit frekvent återkommande har en granskning och tolkning gjorts av sammanhangen för att få en 

uppfattning om vilken typ av aspekt av kvalitet som avsändaren vill få fram samt ur vilket perspektiv 

kvalitet beskrivs.  

Begreppet kvalitet kan användas på olika sätt och ibland används andra ord i de granskade 

texterna men med en likartad innebörd. Ett exempel kan vara att personalens kompetens uttrycks 

som ett krav för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Detta gör att vissa funktioner 

underförstått kan antas betraktas som ett kvalitetskrav även om det inte är explicit uttryckt. Detta 

bidrar också till uppfattningen att det inte finns en närmare definition av kvalitet i lagtexten eller 

propositionen. Denna uppgift lämnas således över till den som tolkar lagtexten. Hänsyn har därför 

tagits även till den här typen av omskrivningar i de fall begreppet kvalitet inte finns explicit uttryckt. 

Hur det undersökta materialet vidare har behandlats beskrivs i nästa avsnitt. 

 

Material 

 

Det undersökta materialet består av lagtext, propositioner, utredningar, direktiv samt en del 

kompletterande litteratur som på olika sätt behandlat begreppet kvalitet. Det offentliga tryck som 

analyserats är en konsekvens av vilka lagar som valts ut. Följaktligen relaterar det offentliga trycket i 

undersökningen på ett eller annat sätt till de utvalda lagarna. Dessa har analyserat för att skapa 

ytterligare förståelse för lagstiftarens intentioner. I huvudsak handlar det om grundläggande 

propositioner som ligger till grund för lagens tillkomst samt en del följdpropositioner som medfört 

lagändringar. I vissa fall har den föregående utredningen ingått om den har tillfört något av vikt i 

sammanhanget som inte framgår av propositionen. Även utredningarnas direktiv finns har tagits med 

i undersökningen. I vissa fall har även senare utredningar tagits med som tillkommit efter att lagen 

trätt i kraft för att ge en mer uppdaterad bild av tillkomna intentioner från regeringens sida och vad 

regeringen förväntar sig av verksamheten. Föreskrifter har använts några fall för att göra vissa 

förtydliganden. Syftet med att ta med kompletterande litteratur har varit att ge en fylligare och mer 

nyanserad diskussion.  



Sida 9 av 33 

 

Eftersom de studerade dokumenten spänner över en längre tidsrymd, från tidigt 80-tal till idag, 

utmärks de av olika karaktär. Kvalitetsbegreppet används i stort sett inte alls i lagar och propositioner 

från tidigt 80-tal men blir mer och mer frekvent under 90 – talet och framåt, vilket speglar 

samhällsutvecklingen och utvecklingen av TQM, kvalitetsstyrning och kvalitetsstandarder under 90-

talet. Det här betyder att man som forskare har olika verklighetsplan att förhålla sig till och att 

utsagor uttalade vid en tidpunkt kan tolkas på ett helt annat sätt vid en annan tidpunkt.  

Att retoriken i offentliga utredningar varierat över tid innebär att det krävs en viss varsamhet 

när man använder sådana fakta (Esaiasson et. al., 2003). Frågan är då hur man ska beskriva 

verkligheten vid olika tidpunkter, dvs. hur vi kan nå kunskap om dessa. Eftersom avståndet mellan 

text och uttolkare är väsentlig för tolkningen av en text betyder det att en avvägning måste göras 

mellan vad texten betyder för mig som forskare respektive för avsändaren (Alvesson och Sköldberg, 

2008). Om man använder avsändarens perspektiv, vilket har eftersträvats i detta fall, betyder det att 

ta reda på vilket budskap den som formulerade texten ville framhålla.  

Någon djupare analys inom respektive sektor och lag kompletterat med intervjuer med berörda 

parter ingår således inte. I undersökningen har även ytterligare några avgränsningar gjorts som tas 

upp nedan. 

 

Avgränsningar 

 

Syftet med underökningen är inte att åstadkomma någon legaldefinition av begreppet kvalitet. Inte 

heller hur kvalitet skapas behandlas i denna undersökning. Undersökningen innehåller inte heller 

några förslag till förändring i lagtexter, utan snarare är avsikten att ge en illustration av hur de olika 

kvalitetsaspekterna, struktur, process och resultat förhåller sig till varandra i olika lagar och mellan 

olika lagar.  

I detta ingår även att visa på om det är främst personalen eller medborgarens perspektiv som 

betonas. Att göra denna distinktion är väsentlig eftersom personalen i offentlig sektor måste värdera 

sin roll och yrkesverksamhet utifrån såväl demokratiska som ekonomiska värden.  

I rollen som medborgare finns en individualistisk och en kollektivistisk aspekt. Det sistnämnda 

betonar medborgarens plikter mot det allmänna och ger medborgaren möjlighet att delta i den 

offentliga debatten om det offentligas premisser. Det förstnämnda handlar om medborgarens 

personliga rättigheter. 

Det bör också tilläggas att i löpande text görs inte hänvisningar till SFS-nummer, då detta kan 

anses tynga texten onödigt mycket. SFS nummer återfinns i bilaga 1.  
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Resultat 

Resultatdelen är disponerad så att resultaten redovisas sektorsvis samt varje lag för sig. Det gör att 

läsaren kan efter intresse fokusera på de delar som han eller hon finner intressanta. Den inleds med 

lagar inom hälso- och sjukvårdssektorn, därefter följer vissa kommunala lagar, lagar på 

utbildningsområdet och sedan avslutas resultatdelen med polis och kriminalvårdslagar. Varje 

rättsområde avslutas med en sammanfattning och lagarnas placering i analysschemat. Efter 

resultatdelen följer sammanfattande slutsatser och en vidare problematisering av kvalitetsbegreppet 

i den mänskliga sektorn, dvs. den del av offentlig sektor som handlar om välfärdstjänster utförda av 

människor för andra människor. Men först alltså hälso- och sjukvårdens lagar.  

 

Lagar inom hälso- och sjukvårdssektorn 

 

Hälso- och sjukvården utgör en fundamental del av vårt lands välfärdssystem, vilket hänger ihop med 

att en god hälsa är en viktig del av mänskligt välmående. En vård av hög kvalitet är därför ett 

eftersträvansvärt mål för de flesta av oss. Att intresset för att mäta och utveckla vårdens kvalitet är 

stort är således inte särskilt överraskande. I denna undersökning har ett godtyckligt urval av lagar 

inom hälso- och sjukvårdssektorn gjorts för att skapa en inblick i hur kvalitetsbegreppet används i 

hälso- och sjukvårdens lagar. De utvalda lagarna är Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, 

Apoteksdatalagen, Patientdatalagen, Läkemedelslagen, Smittskyddslagen samt lag om kvalitet och 

säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader. Hänsyn har i vissa fall tagits till de 

preciseringar som finns i Socialstyrelsens föreskrifter. 

Strukturkvalitet inom hälso- och sjukvården beskriver vad man behöver för att utföra adekvat 

vård, administrativ struktur inkluderad. Strukturen utgörs alltså av organisation och resurser i form 

av personalens kompetens, medicinsk teknisk utrustning, material och lokaler. På en konkret nivå 

innebär det exempelvis läkare, sjuksköterskor, instrument för selektion av högriskpatienter, 

hjärtlungmaskin, tryckförband, rutiner, checklistor samt tillgänglighet för patienter. Processkvalitet är 

den verksamhet som utförs och prestationernas egenskaper. Konkret kan det innebära preventiva 

åtgärder, omvårdnadsbehandlingar, diagnossättning, riskbedömning, planering och utvärdering. 

Dessa processer avgör om sjukvården som utförs är ändamålsenlig, rätt utförd och avslutad i rätt tid. 

Resultatkvalitet slutligen, är den förbättrade förändringen som kan tillskrivas strukturen och 

processen. Den beskriver vad man vill uppnå. Resultat kan delas in i underkategorier såsom 

funktionella och kliniska resultat samt patientnöjdhet. Funktionella resultat kan exempelvis vara 

hälsostatus och livskvalitet. Kliniska resultat kan vara antal vårddygn, dödlighet, infektionsförekomst, 

biverkningsfrekvens eller reoperationsfrekvens. Till att börja med ska Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

och Tandvårdslagen (TVL) undersökas närmare.  

 

 

 



Sida 11 av 33 

 

Hälso- och sjukvårdslagen och Tandvårdslagen 

 

I så väl HSL som TVL understryks kravet på att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling. Det innebär att hälso- och sjukvården ska 

innehålla en god personell och materiell standard, dvs vårdens ska bedrivas av en personal med 

adekvat utbildning och med behövlig tekniska utrustning i ändamålsenliga lokaler.  

I förarbetenas (prop. 1981/82:97; prop. 1984/85:79) överväganden framhålls att med god 

kvalitet avses att vården ska ha diagnostisk kvalitet, medicinsk teknisk kvalitet och odontologisk 

teknisk kvalitet som är anpassad till varje särskild situation och patient. Både materiella och 

personella kvaliteter avses. Med god materiell kvalitet menas kvalitet på all utrustning från 

förbandsmaterial till hjärtlungmaskiner samt lokaler. Vidare understryks personalens betydelse för 

vårdens kvalitet. Behörighetskrav samt legitimationer utgör garantier för säkerhet och kvalitet i 

vården eftersom kvaliteten i vårdarbetet bestäms av personalens kunskaper och engagemang samt 

arbetsorganisation. Vidare framhålls att vård och behandling ska ske i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Även om lagen främst tar upp strukturella kvalitetskrav i form av personalens 

kompetens, medicinsk teknisk utrustning och lokaler framhålls i förarbetena att en helhetssyn till 

patientens förhållanden måste beaktas och inte bara diagnos och behandling. I förarbetena påpekas 

även vikten av tillgänglighet för patienterna. Även om det inte uttrycks som ett kvalitetskrav kan det 

betraktas som ett strukturellt sådant. Med tillgänglighet menas öppettider och en geografisk närhet, 

dvs. det ska vara lätt för patienten att ta sig till vårdinrättningen.   

Kraven om att vården ska vara av god kvalitet anger en nödvändighet att systematiskt förbättra 

vård och behandling samt utvärdera arbetssätt och processer. Dessa krav utgår från Regeringens mål 

för hälso- och sjukvården samt tandvården som är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, 

tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. I såväl HSL (§31) som TVL (§16) framgår att kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Dessa paragrafer om 

kvalitetssäkring infördes i mitten av 1990-talet som en följd av utvecklingen av Socialstyrelsens 

föreskrifter på området (SOSFS 1993:9) samt på grund av att kvalitetsfrågorna då uppmärksammades 

i samhället i stort och i synnerhet inom industrin. Olika typer av marknadsliknande arrangemang 

började införas i hälso- och sjukvården där kostnader ställdes i relation till produktion och resultat 

(prop. 1995/96:176). Diskussionen om patientens valfrihet har också haft betydelse i detta 

sammanhang. I förarbetena (prop. 1981/82:97; prop. 1984/85:79; prop. 1995/96:176) tas 

bemötande och kontinuitet också upp som väsentligt för att bedriva en god vård, men benämns inte 

direkt som en kvalitetsaspekt även om man även i detta fall kan tala om processkvalitet.  

I förarbetena (prop. 1995/96:176) hänvisas vidare till egenkontroll i den bemärkelsen att 

huvudmannen övervakar den egna organisationen alltid har varit grunden för verksamheten i såväl 

tandvården som hälso- och sjukvården. Med egenkontroll menas att huvudmannen har ett utarbetat 

egenkontrollprogram eller en sorts formaliserat system för kontinuerlig styrning, uppföljning och 

värdering av verksamhetens kvalitet. Fördelen som framhålls med egenkontroll är att den engagerar 

de som är direkt ansvariga för vården, vilka direkt kan avhjälpa fel och brister. För 

tillsynsmyndighetens del kan man då koncentrera sig på granskning av systemen (t.ex. i vad mån 

huvudmannen har ett fungerande egenkontrollprogram) i stället för detaljkontroll. Vid ett väl 

fungerande system för kvalitetssäkring och utveckling skulle förutsättningarna för tillsynen förändras 

så att behovet av direktverkande insatser blir mindre och utrymmet för en mer övergripande 
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granskning blir större, vilket kan antas ge vissa effektivitetsvinster för tillsynen, särskilt när det gäller 

vårdgivare med en omfattande verksamhet.  

Nyligen har Myndigheten för vårdanalys inrättats (förordning 2010:1385) som bl. a. har  till 

uppgift att kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som  lämnas till den 

enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet. 

Socialstyrelsen är den myndighet som har uppdraget att oberoende följa upp och utvärdera hur 

lagstiftningen tillämpas, samt undersöka vilka effekter reformer och andra politiska beslut får hos 

befolkningen. 

I Socialstyrelsens föreskrifter beskrivs kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och mål 

som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård. I 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården finns bestämmelser om system för att fortlöpande säkra och utveckla 

kvaliteten i hälso- och sjukvården. Det ska i hälso- och sjukvårdens kvalitetssystem även finnas 

rutiner för att säkerställa att personalen har och underhåller den utbildning, erfarenhet och 

kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter. Den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen är formellt sett kompetent att utföra de arbetsuppgifter som han eller hon har 

utbildning för.  

Sammanfattningsvis är både HSL som TVL är ramlagar och uttrycker således ramen för hälso- 

och sjukvårdens och tandvårdens verksamhet. Att krav ställs på strukturell kvalitet är därför helt 

logiskt. När det gäller kvalitetssäkring av processer anger lagarna endast att det ska finnas, medan 

preciseringar finns i Socialstyrelsens föreskrifter, vilket även det är naturligt ur ett ramlagsperspektiv. 

Resultatkvalitet samt egenkontroll av denna är följdriktigt överlämnat till professionen att själv 

formulera, men självklart beroende av de kvalitetskrav som ställs på processer och strukturer. Av 

förarbetena kan man utläsa att resultatkvalitet är situationsberoende och tätt sammankopplad med 

den medicinska specialiteten varför detta är bäst lämpat att formuleras av de medicinska 

specialiteterna.  Vidare ska två datalagar inom hälso- och sjukvårdssektorn bli föremål för 

undersökningen. 

 

 

Apoteksdatalagen och patientdatalagen 

 

Ett liknande resonemang som ovan kan föras när det gäller apoteksdatalagen (SOU 2008:28). 

Strukturkvalitet är tydligt uttryckt genom att varje apotek ska ha en läkemedelsansvarig, med krav på 

farmacevtisk utbildning, kompetens och erfarenhet för att säkerställa den dagliga driften och att 

lagar och regler uppfylls. Det är vidare tydligt uttryckt att varje apotek ska ha ändamålsenligt 

utrustade, inredda och utformade lokaler för att uppnå säkerhet och god kvalitet.  

Apoteken har enligt lagen möjlighet till personuppgiftsbehandlingar för att framställa 

sammanställningar som underlag för verksamhetsuppföljning som syftar till att förbättra 

verksamhetens kvalitet. Uppföljningen syftar till att fortlöpande mäta och beskriva behov, 

verksamheter och resursåtgång. Kvalitetssäkring ur dessa aspekter har angetts som särskilt ändamål i 

§ 8 apoteksdatalagen när det gäller systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av apotekens 

processkvalitet. Precis som när det gäller HSL och TVL lämnas det till professionen och utföraren att 



Sida 13 av 33 

 

bestämma hur och vad som ska utvärderas, dvs analys och värdering av kvalitet och resultat i 

förhållande till mål.  

I patientdatalagen nämns kvalitetskrav främst i samband med kvalitetsregister. Begreppet 

kvalitet nämns först i kap 7 § 1: ”Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad 

samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och 

sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och 

regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.” Regleringen av 

kvalitetsregister fokuserar främst på processer för hur personuppgifter ska behandlas.  

Typiskt för de nationella kvalitetsregistren i förhållande till Socialstyrelsens hälsodataregister är 

att de förstnämnda innehåller mer detaljerad information om diagnos, sjukdomsförlopp, 

vårdinnehåll och behandlingsresultat (SOU 2006:82). Vidare innehåller kvalitetsregistren i allmänhet 

fler viktiga bakgrundsuppgifter om patienterna. Kvalitetsregistren är å andra sidan inte lika 

heltäckande som hälsodataregistren, vilka omfattar all sjukvård och i vilka varken personalens eller 

patienternas deltagande är frivilligt utan obligatoriskt. Till skillnad från hälsodataregistren finns ingen 

författningsreglerad skyldighet för vårdgivare att delta i kvalitetsregister.  

I SOU 2006:82 och prop. 2007/08:126 framgår det av registrens beteckning att kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling på ett nationellt plan är det övergripande ändamålet med 

personuppgiftsbehandlingen i samtliga nationella kvalitetsregister. I de registerpresentationer som 

finns tillgängliga uttrycks ändamål i allmänhet med att systematiskt och fortlöpande utveckla vårdens 

kvalitet, dvs kvalitetssäkring genom att mäta kvalitet i processer samt medicinsk och patientupplevd 

kvalitet som behandlingsresultat. Registren kan även användas till forskning, statistik samt 

fullgörande av uppgiftsskyldighet som följer av lag eller ordning.  

Till skillnad från apoteksdatalagen säger lagtexten inget om den struktur som krävs för att driva 

ett kvalitetsregister. Kvalitetsregister kan förstås som ett sätt att beskriva hälso- och sjukvården. Tre 

frågor är nämligen lika väsentliga för kvalitetsregister såväl som för hälso- och sjukvården i stort. Vem 

har fått behandling? Vilka/Vad har behandlats? Hur har det gått? Registren består av ett antal 

kunskapskomponenter i form av människor, processer och teknologier. Kvalitetsregister ska därför 

snarare betraktas som ett heltäckande kunskapssystem, som ger möjlighet att mäta i flera 

dimensioner; medicinsk kvalitet, patientupplevd kvalitet och processkvalitet. Därför är det värt att 

understryka att kvalitetsregister inte bara är en databas utan snarare en stödstruktur och 

patientfokuserat system för uppföljning och utveckling av behandlingsprocesser och 

behandlingsresultat som innehåller individbundna uppgifter om problem/diagnos, insatta åtgärder 

och resultat, vilket regleras i patientdatalagen. 

Avslutningsvis finns ett uttalat strukturellt kvalitetsperspektiv ur ett personalperspektiv i 

apoteksdatalagen men inte i patientdatalagen. Det finns inte några tvingande regler att använda 

kvalitetsregister. I patientdatalagen kan dock urskiljas kvalitetsprocessaspekter som berör såväl 

medborgare som personalen. Vidare kan man skönja processkvalitetsaspekter sett ur 

personalperspektiv i apoteksdatalagen. Även i dessa båda fall tycks finnas ett underförstått krav på 

egenkontroll av verksamheten varför resultatkvalitet inte omnämns.  Ett undantag från praxis med 

egenkontroll utgör läkemedelslagen som granskas närmare i följande avsnitt där även 

smittskyddslagen undersöks.  
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Läkemedelslagen och Smittskyddslagen 

 

När är det gäller läkemedelslagen läggs fokus på resultatet vid framställning av läkemedel samt på 

strukturella kvalitetsaspekter.  I 4 § läkemedelslagen framgår att läkemedel ska vara av god kvalitet, 

ändamålsenligt samt vid normal användning inte ha skadeverkningar som står i missförhållande till 

den avsedda effekten. I propositionen som föregick lagen (prop. 1991/92:107) understryks att 

läkemedel ska ha effekt vid den eller de indikationer som anges, vilket även ska vägas mot 

biverkningar. Det är således nettovinsten ur medicinsk synpunkt som är väsentlig. Det ska alltså ske 

en avvägning av den avsedda effekten mot riskerna för biverkningar utifrån det kunskapsunderlag 

som finns vid bedömningstillfället. Det finns således tydliga krav på resultatkvalitet.  

Enligt 15 § läkemedelslagen ska tillverkning ske i ändamålsenliga lokaler och adekvat utrustning. 

Sakkunnig personal med tillräcklig kompetens ska se till att kvalitet och säkerhet uppfylls. Det finns 

krav på försäljning och tillverkning som syftar till att upprätthålla en god kvalitet och säkerhet. Det 

ställs också krav på information, läkemedlet ska t ex inte kunna förväxlas. Även om lagtext och 

förarbetena upprätthåller sig till stor del i termer av säkerhet är det tydligt att lagstiftaren ställer krav 

på god strukturkvalitet. Kvalitet i termer av ändamålsenliga processer lyfts även fram. 

Smittskyddslagen tar även den sin utgångspunkt i strukturella krav som säger att insatser inom 

smittskyddet skall vara av god kvalitet och att den som är verksam inom smittskyddet skall ha 

kompetens och erfarenhet som är lämplig för uppgiften (5 § smittskyddslagen). Av prop. 2003/04:30 

framgår att ”målet för samhällets smittskydd skall vara att tillgodose befolkningens behov av skydd 

mot spridning av smittsamma sjukdomar”. I smittskyddslagen finns förutom målet för smittskyddet 

även vissa allmänna riktlinjer för smittskyddet. Riktlinjerna innefattar bl.a. kvalitets- och 

kompetenskrav samt krav på att smittskyddsåtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors 

lika värde och enskildas integritet och inte får vara mer långtgående än vad som är försvarligt med 

hänsyn till faran för människors hälsa. Bestämmelserna utgår således främst från strukturella krav i 

form av kompetens, medan det däremot inte lika tydligt framgår vilka kvalitetssäkringskrav som ställs 

i processerna samband med utredningar av sjukdomsfall och andra smittskyddsåtgärder även om de 

finns omskrivna i lagen. Inte heller uppföljning av resultat regleras närmare i lagstiftningen. 

Det är tydligt att båda har uttalade krav på strukturell kvalitet, men är inte lika tydliga när det 

gäller processuell kvalitet. Läkemedelslagen har ett uttalat personalperspektiv bortsett från när det 

gäller resultatkvalitet, där medborgarens välmående tar stor plats. Smittskyddslagen kan däremot 

sägas ha såväl ett personal- som medborgarperspektiv både strukturella och processuella 

kvalitetsaspekter. Även i detta fall  tycks finnas ett underförstått krav på egenkontroll av 

verksamheten varför resultatkvalitet inte omnämns. Avslutningsvis ska lag om kvalitet och 

säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler undersökas. 

 

Lag om kvalitet och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler 

 

Lagen innehåller bestämmelser om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga 

vävnader och celler avsedda för användning på människor eller för tillverkning av läkemedel avsedda 

för användning på människor. Lagen fokuserar på struktur samt process och tillstånd meddelas 

endast om verksamheten håller hög kvalitet och säkerhet. Till grund för lagen ligger 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG om fastställande av kvalitets- och 

säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och 

distribution av mänskliga vävnader och celler (s.k. moderdirektivet). 

När det gäller strukturella kvalitetskrav hänvisas till 31 § hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och 

sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten (prop. 

2007/08:96). Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9). Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det 

enligt 2 e § hälso- och sjukvårdslagen finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs 

för att en god vård ska kunna ges, dvs. personal som arbetar med tillvaratagande, bearbetning, 

konservering, förvaring och distribution av vävnader och celler i en vävnadsinrättning ska ha 

nödvändiga kvalifikationer för att utföra dessa uppgifter och ges adekvat utbildning.  

Det finns även bestämmelser om kvalitetsstyrning (prop. 2007/08:96). Kvalitetssystemet ska 

åtminstone innehålla dokumentation i form av standardrutiner, riktlinjer, utbildnings- och 

referenshandböcker, rapporteringsformulär, uppgifter om givare och information om den slutliga 

användningen av vävnaderna och cellerna. Vävnadsinrättningen ska vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att se till att dokumentationen görs tillgänglig för kontroll av den behöriga myndigheten eller de 

behöriga myndigheterna. Det ska i kvalitetssystemen finnas rutiner för att tillvarata och kontrollera 

vävnader och celler samt att detta utförs av personal med relevant yrkesutbildning och erfarenhet. 

Vävnadsinrättningarna ska bevara de uppgifter som är nödvändiga för att garantera spårbarhet. I 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården finns bestämmelser om system för att fortlöpande säkra och utveckla 

kvaliteten i hälso- och sjukvården och om rutiner som tillgodoser att hälso- och sjukvårdspersonalen 

har tillräcklig kompetens. Precis som i HSL och TVL samt övriga lagar bortsett från läkemedelslagen är 

det även i denna lagstiftning fokus på strukturell och processuell kvalitet, främst ur ett 

personalperspektiv. 

 

Sammanfattning 

 

En sammanlagd bedömning av lagstiftning inom hälso- och sjukvårdssektorn tyder på att det i 

huvudsak är struktur och processer ur ett personalperspektiv som hanteras, dvs. personalens 

kompetens och hantering av vårdprocesser men även sådant som lokaler och medicinskteknisk 

utrustning. Medborgaren synliggörs framförallt i ramlagarna HSL och TLV, där hänsyn tas till 

tillgänglighet samt patienters medverkan i vårdprocesser. Läkemedelslagen tycks vara den enda 

lagen som har tydligt fokus på resultatkvalitet i form av läkemedlets effekter. Det tyder på en tillit till 

professionell autonomi och att den medicinska professionen anses vara bäst lämpad att bedöma 

vilka resultatmätningar som ska göras samt hur dessa ska genomföras.  
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Analysschema: Lagar inom hälso- och sjukvårdsektorn 

Perspektiv Medborgaren Personal 

Aspekt   

Struktur 

Hälso- och  
sjukvårdslagen 

 
Tandvårdslagen 

 
Smittskyddslagen 

 
 

Hälso- och sjukvårdslagen 
 

Tandvårdslagen 
 

Apoteksdatalagen 
 

Läkemedelslagen 
 

Smittskyddslagen 
 

Lag om kvalitet och 

säkerhetsnormer vid 

hantering av mänskliga 

vävnader och celler 

Process 

Hälso- och  
sjukvårdslagen 

 
Tandvårdslagen 

 
Patientdatalag 

 
Smittskyddslagen 

 
 

Hälso- och  
Sjukvårdslagen 

 
Tandvårdslagen 

 
Apoteksdatalagen 

 
Läkemedelslag 

 
Patientdatalag 

 
Smittskyddslagen 

 
Lag om kvalitet och 

säkerhetsnormer vid 

hantering av mänskliga 

vävnader och celler 

Resultat Läkemedelslagen Läkemedelslagen 
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Lagar som reglerar vissa kommunala tjänster 

 

Kommunsystemet är som bekant ett tvånivå system. I detta avsnitt kommer lagar som i första hand 

berör primärkommunerna att behandlas eftersom landstingskommunala bestämmelser till stor del 

behandlats i föregående avsnitt. Den kommunala sektorn är väldigt diversifierad därför har litet urval 

gjorts av lagar som reglerar välfärdstjänster inom kommunal verksamhet. Dessa är lag om färdtjänst, 

lag om stöd och service, socialtjänstlagen samt kommunallagen. Utbildning behandlas inte i denna 

del utan kommer att hanteras i nästkommande avsnitt.  

Strukturkvalitet i kommunala välfärdstjänster kan generellt beskrivas av administrativ struktur, 

organisation och resurser i form av personalens kompetens, teknisk utrustning, material och lokaler. 

På en konkret nivå innebär det exempelvis socionomer (socialtjänst) och andra tjänstemän med 

adekvat utbildning, datorer, rutiner och tillgänglighet för klienter och medborgare. Processkvalitet 

utgörs av den verksamhet som utförs och prestationernas egenskaper. Det handlar om att nå 

effektivitet i förvaltningen både när det gäller beslutfattande och verkställande på alla administrativa 

nivåer. Konkret kan det innebära utredning av stödform och/eller ekonomiskt ersättning samt 

utvärdering av verksamheten. Det kan även handla om klienters eller medborgares delaktighet i 

processer. Dessa processer avgör om handläggningen och övrig administration är ändamålsenlig och 

rätt utförd. Resultatkvalitet är den förbättrade förändringen som kan tillskrivas både strukturen och 

processen. Den beskriver vad man vill uppnå. Det kan handla om resultat av behandlingsinsatser, 

förebyggande insatser eller klientnöjdhet.  

Inledningsvis ska det prövas om dessa kvalitetsaspekter kan spåras i kommunallag, Lag om 

färdtjänst och lag om stöd och service. Därefter följer samma procedur för socialtjänstlagen i ett eget 

avsnitt.  

 

Kommunallag, Lag om färdtjänst samt Lag om stöd och service 

 

Vare sig i propositionen (prop. 1990/91:117) eller kommunallagen nämns begreppet kvalitet. 

Däremot kan intresset för uppföljning skönjas genom att det föreslås en övergång till en mer 

målstyrd verksamhet, där resultatuppföljning och utvärdering ses som en viktig del. Detta preciseras 

inte närmare utan det konstateras endast att dessa uppgifter måste fullgöras via politiken i 

kommuner och landsting. Krav ställs därför på nämndernas redovisningsansvar inför fullmäktige. Krav 

ställs även på att styrelsen ska ta ansvar för resultatuppföljning och utvärdering. Detta kan tolkas 

som kvalitetssäkring och processkvalitet i kommunala och landstingskommunala verksamheter, men 

det är alltså inte explicit utryckt i lag eller proposition. Även de förtroendevaldas verksamhet regleras 

i lagen och skulle kunna tolkas som strukturella kvalitetskrav även om det inte beskrivs så i lagen.  

När det gäller lag om färdtjänst talas det i propositionen (prop. 1996/97:115) om 

kvalitetsförbättringar i samband med en satsning på forskning och utveckling av samhällsbetalda 

resor. Det hävdas att ekonomiska incitament skulle gynna en integrering med den övriga 

kollektivtrafiken, men det beskrivs inte närmare vad kvalitet ska vara när det gäller färdtjänst. Statligt 

bidrag för att öka tillgängligheten skulle kunna ses som en kvalitetsfråga, även om det inte direkt 

beskrivs så i propositionen. Tillgänglighet för medborgaren/resenären skulle i så fall vara en 

strukturell kvalitetsfråga. 
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I lag om stöd och service framgår av § 6 att verksamheten ska vara av god kvalitet. Vikten av den 

enskildes integritet och självbestämmande understryks vidare i lagen samt att kvaliteten systematiskt 

ska utvecklas och säkras. Även om det inte explicit framgår av lagen vad som är bra kvalitet kan det 

ovan nämnda tolkas som processuella kvalitetskrav ur den enskildes perspektiv. Det kan även utläsas 

att det finns strukturella kvalitetskrav i form av att personal med adekvat kompetens ska kunna ge 

stöd, service och omvårdnad.  Propositionen (prop. 1992/93:159) anger att huvudsyftet med lagen är 

att åstadkomma så jämlika villkor som möjligt mellan personer med funktionshinder och andra 

människor. Målet med verksamheten är att människor med omfattande funktionshinder ska kunna 

leva ett värdigt liv i gemenskap med andra människor. Insatserna om stöd och service ska utgå från 

den enskildes aktuella situation. Den enskilde ska ha ett inflytande över planeringen och 

utformningen av insatserna. Kompetens för personal och tillgänglighet för klienten utgör i detta fall 

strukturella kvalitetskrav, medan klientens delaktighet och inflytande över processen utgörs av 

processuella kvalitetskrav.  

 

Socialtjänstlagen 

 

I socialtjänstlagen (SoL) framgår det med tydlighet att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet. Det finns strukturella krav på personal som ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Det 

finns även processuella krav som säger att verksamheten systematiskt ska utvecklas och säkras.   

I propositionen Ny socialtjänstlag m.m.  (prop. 2000/01) hävdas att ”Målsättningen för lagen är 

att se till att socialtjänsten har möjlighet att utnyttja modern informationsteknik för att höja 

effektiviteten och kvaliteten i arbetet.” Vidare skriver man att ”Med socialtjänst avses även tillsyn, 

uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration…” . I propositionen framhålls att en 

fungerande statlig tillsyn är ett viktigt instrument för att se att lagen efterlevs och garantera den 

enskilde god kvalitet i de insatser som ges. Den statliga tillsynen som utövas av Socialstyrelsen 

inriktas på frågor om laglighet och rättsäkerhet samt på att säkra kvalitet.   

Av propositionen framgår att Socialstyrelsen såg ett behov av att kommunerna med 

utgångspunkt i bestämmelserna i 7 a § SoL behöver utforma en strategi för kunskapsutvecklingen 

inom socialtjänsten. Man påpekade även ett behov av nationella riktlinjer baserade på forskning, 

utvärdering och utvecklingsarbete samt nationella och internationella kunskapsöversikter.  

Detta belyses i utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – tillnytta för brukaren 

(SOU 2008:18; dir 2007:91). Syftet var att undersöka vilken kunskap som finns om sociala insatsers 

resultat och vad som ger god kvalitet samt avsedd effekt, vilket på många sätt är en förutsättning för 

en väl fungerande socialtjänst. Sådan kunskap kan gälla t.ex. resultat av behandlingsinsatser och 

förebyggande insatser, servicekvalitet, förhållningssätt, rättssäkerhet, konsekvenser av 

arbetsorganisation och arbetssätt samt förståelse för problems uppkomst och samhällsstrukturers 

påverkan.I denna utredning tas ett tydligt avstamp för att definiera kvalitet i socialtjänsten och 

precisera åtgärder för att höja densamma. Inom ramen för utredningsarbetet har man valt att följa 

den definition av begreppet kvalitet som formulerats av Standardiseringskommissionen i Sverige 

(SIS), vilka definierar kvalitet som ”alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger 

dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. Denna definition utgår från att 

”alla sammantagna egenskaper” innebär en helhetssyn, inte en samling komponenter som kan 

värderas för sig. ”Tillfredsställa behov” anger en brukarorienterad inställning och ”uttalade eller 
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underförstådda” anger att brukaren inte alltid förmår artikulera kraven, utan att leverantören också 

aktivt måste tolka kraven.   

 

Sammanfattning 

 

Resultatkvalitet och uppföljning av processer finns implicit uttryckt i kommunallagen. Det gör även 

medborgarens delaktighet i form av förtroendevalda som innebär strukturella krav för en väl 

fungerande lokal demokrati. I lag om stöd och service är medborgarperspektivet tydligt i 

kvalitetsaspekterna process och struktur. I lag om färdtjänst däremot är det strukturella aspekter ur 

ett medborgarperspektiv som framträder tydligast.  

När det gäller socialtjänstlagen ses stöd för utvecklingen av den professionella erfarenheten en 

bra struktur för verksamhetsuppföljning, så att arbetet med att systematiskt följa upp resultatet av 

olika insatser underlättas. På detta område har under senare år bedrivits – och bedrivs – ett 

omfattande utvecklingsarbete, vilket bl.a. inbegriper en utveckling av socialtjänststatistiken, 

framtagande av kvalitetsindikatorer och system för öppna jämförelser m.m. Resultatmål skulle då 

kunna formuleras genom utvecklingsarbete mellan forskning och profession (SOU 2008:18).  

Det betyder att även om det inte i lagtexten framgår vad resultatkvalitet är, pågår ett 

utvecklingsarbete med att tar fram resultatindikatorer och kvalitetsregister för att mäta och 

kvantifiera kvalitet i Socialtjänsten. Dock framgår det av socialtjänstlagen tydliga strukturella 

kvalitetskrav i form av personalens kompetens. Processuella kvalitetskrav framgår också av 

personalens uppföljningsansvar vad gäller effektivitet i handläggning och insatser samt klienters 

delaktighet i beslut.   

 

Analysschema: vissa kommunala lagar 
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Socialtjänstlag 
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Socialtjänstlag 

Resultat  Kommunallag 
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Lagar inom utbildningsområdet 

 

I utbildningssektorn har lagar valts som berör såväl grundskola som högre utbildning; skollag, lag om 

yrkeshögskolan, högskolelag samt lag om vetenskapsrådet. Den svenska skolan spelar en viktig roll 

genom att förmedla kunskaper men även värderingar för att öka elevernas möjligheter att bli 

aktiva samhällsmedborgare. Strukturkvalitet inom utbildningsområdet beskriver förutsättningarna 

för att utföra undervisning, administrativ struktur inkluderad. Strukturen utgörs alltså av skolornas 

och lärosätenas och resurser i form av personalens kompetens, teknisk utrustning, material och 

lokaler. På en konkret nivå innebär det exempelvis lärare, rektorer, ”white board”, datorer, 

läromedel, rutiner, etc. Processkvalitet däremot är aktiviteter och prestationernas egenskaper. 

Konkret kan det innebära det lektionsplanering, forskning, undervisning, betygsättning samt 

utvärdering av verksamheten. Dessa processer avgör om undervisningen eller forskningen som utförs 

är ändamålsenlig och rätt utförd. Resultatkvalitet speglar således den förbättrade förändringen som 

kan tillskrivas strukturen och processen. Den beskriver vad man vill uppnå. Resultat kan delas in i 

underkategorier om måluppfyllelse på olika nivåer. Nationella prov, statistikinsamlingar, individuella 

utvecklingsplaner eller peer-review i forskningssammanhang.  

I utbildningssektorn är kvalitetsbegreppet centralt, inte minst i Skolinspektionens granskningar. 

Myndigheten definierar kvalitet som ett mått på hur väl den granskade verksamheten uppfyller 

nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter utveckling och förbättring. 

Kvalitetsbegreppet tar sig dock lite olika uttryck inom olika delar av utbildningssektorn. Inom högre 

utbildning fokuseras istället på vetenskaplig kvalitet, vilket beskrivs mer ingående nedan. Men 

avsnittet inleds med skollagen.  

 

Skollag 

 

Statens skolinspektion (prop. 2007/08:50, Nya Skolmyndigheter) svarar alltså för den nationella 

kvalitetsgranskningen inom skolväsendet och tillsynsansvaret regleras i förordningen (2011:556). 

Inriktningen på kvalitetsgranskningen ska fokusera på de granskade verksamheternas måluppfyllelse. 

Statens skolverks ansvar regleras i förordningen (2011:555). I skollagens 26 kapitel framgår att 

myndigheten har ett ansvar för uppföljning och utvärdering som ska syfta till att öka kunskapen om 

hur utbildning och verksamheterna utvecklats i relation till de nationella målen. Kortfattat kan sägas 

att det är elevernas måluppfyllelse som är central, dvs resultatkvalitet är i fokus i skollagen. 

I skollagens 26 kapitel finns bestämmelserna om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell 

uppföljning av skolväsendet. Varje huvudman ska dessutom systematiskt och kontinuerligt planera 

och följa upp verksamheten. Kvalitetsarbete ska även genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på 

kvalitetsarbete inom skolväsendet ska vara att de mål som finns i lagar och föreskrifter ska uppfyllas.  

När det gäller förskolan framhåller skolverket att barngruppers storlek och personaltäthet som 

viktiga kvalitetsfaktorer och kan närmast betraktas som strukturella kvalitetsaspekter. Det finns dock 

inga belägg för en optimal gruppstorlek. För förskolan står inte barnens individuella mål i fokus utan 

verksamhetens utveckling.  
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Genom en utökad (prop. 2009/10:165) inspektionsverksamhet och fler nationella prov, innebär 

detta tätare och mer systematiska utvärderingar, vilket i sin tur innebär att det inte finns behov av en 

detaljerad reglering av hur kvalitetsarbete sker på huvudmanna- och enhetsnivå. Huvudmannen ska 

ha ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser för styrning och ledning av 

verksamheten. Obligatoriska kvalitetsredovisningar har enligt Skolverket främst visat sig innehålla 

beskrivningar av verksamheten snarare än värderingar och därför finns inte ett obligatoriskt krav på 

dessa i lagstiftningen. Det framgår vidare i propositionen att regelverket varit otydligt när det gäller 

vilken utbildning som krävs för att lärare ska få användas i en viss utbildning, därför har således krav 

på legitimation införts i lagen. Det beskrivs inte som en strukturell kvalitetsaspekt även om det kan 

tolkas som en sådan. 

Kvalitetsarbetet på huvudmanna och enhetsnivå utgör underlag för den nationella 

inspektionsverksamheten. Detta ska dock anpassa efter lokala behov. Kvalitetsarbetet ska bygga på 

dessa uppgifter samt betygsstatistik och resultat av nationella prov. I propositionen (prop. 

2009/10:165) framgår även att läraren och förskolläraren har ett särkilt ansvar för kvaliteten i 

undervisningen och att den kontinuerligt utvecklas i syfte att förbättra måluppfyllelse. När 

utbildningen sker på entreprenad är det upp till huvudmannen att se till att detta regleras genom 

avtalslösningar.  

Kortfattat kan sägas att processer som medel är centralt i förarbetena för att nå måluppfyllelse. 

Regler har dock tillkommit som gör att man kan tala om strukturell kvalitet i form av bestämmelser 

om vem som är behörig att undervisa. Det är däremot tydligt att målen och uppfyllelse av dessa som 

är centralt, vilket kan beskrivas som en form av resultatkvalitet. För medborgarna, i det här fallet 

eleverna, framstår processer och resultat som de viktigaste kvalitetsaspekterna, medan det för 

personalen framförallt handlar om kvalitet i aspekterna struktur och process. Det är nu dags att gå 

över till lagarna som reglerar högre utbildning. 

 

Lag om yrkeshögskolan 

 

Ett av syftena med lag om yrkeshögskolan är att säkerställa att eftergymnasiala utbildningar håller 

hög kvalitet. I propositionen (2008/09:68) framgår även att utbildningarna inom yrkeshögskolan ska 

vara väsensskilda från högskoleutbildningarna men av hög kvalitet och med stark yrkesrelevans, 

vilket är en central faktor när yrkeshögskolans utbildningar ska kvalitetssäkras. 

I propositionen står att ”Utgångspunkten för kvalitetssäkringen och styrningen av utbildningarna 

inom yrkeshögskolan bör vara kvalitetskriterier och indikatorer som föreskrivs av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer. Ett vedertaget sätt att arbeta med kvalitetssäkring utan 

tungrodda regelverk är att tillämpa kvalitetskriterier och identifiera relevanta indikatorer.” 

Myndigheten för yrkeshögskolan har på nationell nivå som uppdrag att säkerställa utvärdering och 

kvalitetssäkring.  

Tyngdpunkten läggs på kvalitetssäkring av utbildningar och resultat. I betänkandet (SOU 

2008:29) redovisas ett antal kvalitetskriterier för yrkeshögskolan som är inspirerade framförallt av 

kvalitetsarbetet inom Bolognaprocessen samt av kvalitetsnormer inom existerande 

utbildningsformer i Sverige. Kvalitetsindikatorer föreslås bli identifierade inom områden som 

studerandeprestationer på individnivå samt kvaliteten i enskilda utbildningar, utbildningsanordnares 
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förmåga att anordna utbildningar samt utbildningsbehov inom olika yrkesområden eller regioner. 

Kvalitetssäkring överlämnas till tillsynsmyndigheten att tolka lagstiftarens intentioner. Lagstiftaren 

föreslår endast områden och inte konkreta indikatorer det relateras till alla kvalitetsaspekterna, dvs. 

struktur, process och resultat. 

 

Högskolelag 

 

Av högskolelagen (1 kap § 4 och 2 kap 15) framgår att verksamheten ska regleras så att en hög 

kvalitet kan nås. Kvalitetsarbete ses som en gemensam angelägenhet för personal och studenter. 

Vidare ska kollegiala beslutsorgan svara för frågor om utbildningen och forskningens kvalitet.  

I propositionen (2009/10:149) poängteras att universitetens frihet och självständighet ses som 

en viktig komponent för att åstadkomma kvalitet i verksamheten. Bl. a hänvisas till studier som visar 

på ett samband mellan autonomi, kvalitet och effektivitet. Flera av de uppgifter som anges i 

högskolelagen som kvalitet, jämställdhet, internationalisering och breddad rekrytering har även 

funnits som egna återrapporteringskrav i regleringsbreven. Propositionen behandlar vidare hur 

kvalitet kan granskas i en sektor med fria villkor inte minst gäller detta kontroll av utbildningars 

resultat. Högskoleverket får därmed en central roll med ansvar för nationell kvalitetssäkring.  

Vidare skriver man i propositionen att ”Ansvaret för utvärdering och kvalitetskontroll ankommer 

i första hand på lärosätena själva. Uppgiften fullgörs dels genom inre rutiner, dels genom olika 

externa utvärderingsinstanser och ackrediteringsinstitut. Ökad vikt läggs vid resultatinformation till 

studenterna, liksom till statsmakterna och andra intressenter.”  

Det förtjänas att tillägga att i utredningen ”Karriär för livet” (SOU 2007:98) görs bedömningen 

att disputerade lärare är en viktig kvalitetsfaktor i högre utbildning, vilket är ett exempel på 

kvalitetsstruktur. Vidare skriver man att ”anställningen också är ett viktigt personalstrategiskt 

instrument för kvalitetsbefrämjande rekrytering”. Utredningen menar, att det är en viktig 

kvalitetsfråga att en väsentligt större del av nyrekryteringen än i dag går över 

meriteringsanställningar som utlysts i öppen konkurrens. 

 Även om det inte i lagtexten tydligt framgår vad som menas med kvalitet, preciseras det 

närmare i senare utredningar och propositioner, vilket tyder på ett uppkommet behovs av att 

tydliggöra vad som är kvalitet i högre undervisning. Disputerade lärare kan ses som en strukturell 

kvalitetsfaktor. Centralt är forskningsresultat och resultat i undervisning vilket tar hänsyn till såväl 

medborgarperspektivet som personalperspektivet, vilka har sin grund i universitetens fria roll samt 

egenansvar. Även processaspekten kommer i fråga med hänsyn till kvalitetssäkringssystemen. Till 

detta relaterar även lag om vetenskapsrådet syftar till att stödja forskning. 

 

Lag om vetenskapsrådet 

 

Syftet med lagen om vetenskapsrådet är att inrätta ett vetenskapsråd för att ge stöd åt 

grundläggande forskning av högsta kvalitet. I propositionen (1999/2000:81) framgår att lagstiftaren 

vill öka kvalitetskraven genom förstärkt styrning av forskningen. Vidare skriver man i propositionen 

att det på forskningssystemet måste ställas krav på vetenskaplig kvalitet, relevans, flexibilitet, 
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internationalisering, samverkan och effektivitet. Det ansågs finnas ett behov av att granska 

forskningens kvalitet på ett opartiskt och sakkunnigt sätt.  

Av propositionen framgår även att ”kvalitetsbegreppet har givits delvis olika innebörd i olika 

delar av forskningssystemet, men grundläggande är krav på användning av vetenskaplig metod, 

möjlighet att upprepa resultaten, ett kritiskt analyserande och ifrågasättande samt användning av 

den samlade kunskapen inom området”. Det understryks att med kvaliteten inom forskningen avses 

vetenskaplig kvalitet. För att granska den vetenskapliga kvaliteten föreslås internationella 

utvärderingar och den s.k. peer-review granskning som är den dominerande 

kvalitetsgranskningsmetoden. Vetenskapsrådets främsta uppgift är således att främja och stödja 

vetenskaplig kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och dessas processer.  

Detta innebär att såväl processer som resultat granskas, dvs. vad som utförs som samt 

måluppfyllelse. Även om man i propositionen vill stödja forskning där forskare deltar i 

problemidentifiering, kvalitetsbedömning samt utvärdering understryks också vikten av behovsstyrd 

forskning och utveckling som har en praktisk och ekonomisk användbarhet, dvs. forskningsresultat 

som gynnar medborgaren. Men väldigt lite beskriver något om strukturella förutsättningar. 

 

Sammanfattning 

 

I lagtexten som reglerar grundskola och gymnasium är det tydligt att kvalitet i form av måluppfyllelse 

är i fokus. För att nå detta behövs även processer och struktur, eftersom det inte bara är viktigt att 

veta vilka mål som avses utan också med vilken hjälp dessa ska nås. Skrivningar av den här 

karaktären har tillkommit inom skollagstiftningen de senaste åren. Även när det gäller högre 

utbildning är resultatfokuseringen utmärkande, även om det i dessa fall även finns utförliga 

beskrivningar av kvalitetssäkrade processer i syfte att nå resultaten. Strukturkvalitet beskrivs främst i 

termer av personalens kompetens.  
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Analysschema: Lagar inom utbildningsområdet 
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Polis och kriminalvårdslagar 

 

Såväl polis som kriminalvård är delar av rättsväsendet och väsentligt för en fungerande demokrati. 

Båda verkar för att på olika sätt minska brottslighet och öka människors trygghet.  

Beträffande polisen och kriminalvården beskriver strukturkvalitet vad man behöver för att 

utföra polisarbete och kriminalvård inklusive administrativ struktur. Strukturen utgörs alltså av 

organisation och resurser i form av personalens kompetens, teknisk utrustning, material och lokaler. 

På en konkret nivå innebär det exempelvis poliser, kriminalvårdare, chefer, bilar, teknisk utrustning, 

datorer, rutiner, checklistor etc. Holgersson (2012)  har identifierat tre exempel på kvalitet i det 

polisiära arbetet som i min tolkning är exempel på processkvalitet; Uppförande och förmåga att 

hantera polisiära uppgifter, polisers egna initiativ till ingripanden samt problemlösning. Dessa 

processer avgör om polisarbetet som utförs är ändamålsenligt och rätt utfört. Inom kriminalvård 

skulle det t.ex. kunna handla om bemötande, hantering av tvång och kontrollåtgärder samt 

problemlösning. Resultatkvalitet kan delas in i underkategorier om måluppfyllelse på olika nivåer. 

Exempel på mål på olika nivåer kan vara antal poliser (nationell nivå), uppklarningsprocent eller 

minskning av antal anmälda brott (lokal nivå). Inom kriminalvården kan det t.ex. handla om antal 

upprättade verkställighetsplaner.  

Avsnittet börjar med polislagen därefter behandlas fängelselagen och häkteslagen i tur och 

ordning. 

 

Polislagen 

 

När det gäller polislagen framgår det av propositionen (1983/84:111) att de viktigaste 

polisuppgifterna är förebyggande verksamhet, övervakningsverksamhet, utredningsverksamhet och 

serviceverksamhet. Utgångspunkten i lagen är att upprätthålla ordning och säkerhet för att främja 

rättvisa och trygghet. Begreppet kvalitet eller närliggande begrepp nämns inte ur någon av 

ovanstående aspekter, vare sig i lagen eller i propositionen.   

För några år sedan framförde Riksrevisionens (Rir 2010:23) kritik mot polisens 

brottsförebyggande arbete. Där framfördes brister i kvalitet, kvalitetsuppföljning och 

kvalitetssäkring. Vidare skriver Riksrevisionen att det saknas kunskaper om effektiva arbetsmetoder, 

problemanalyser, resultat, hur mycket tid och kostnader som läggs ned samt grundläggande 

information om hur det brottsförebyggande arbetet genomförs. Detta kan tolkas som en svag 

kvalitetsstyrning i alla tre avseenden; struktur, process och resultat. 

Nyligen har därför en parlamentarisk kommitté (polisorganisationskommittén, dir.2010:75) 

tillsatts som ska analysera huruvida polisens organisation utgör ett hinder för de krav som regeringen 

ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och förbättrade resultat i polisens 

verksamhet. Uppdraget redovisades i mars 2012 (SOU 2012:13) men fick ett tilläggsdirektiv (dir. 

2012.13) för att  utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, 

inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver samt Kriminalvårdens verksamhet.  När det 

gäller delen om polisens verksamhet ska den redovisas senast den 1 juli 2013 och delen om 

Kriminalvårdens verksamhet redovisas senast den 16 december 2013. Någon proposition är i 

skrivande stund inte publicerad.  
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I utredningen om en sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) beskrivs vad som är kvalitet i 

polisens verksamhet ur ett medborgarperspektiv. Kortfattat handlar det om kvalitet i 

myndighetsutövning i det här fallet avses rättstrygghet för enskilda personer. Då framhålls 

bemötande, omhändertagande, handläggningstider, tillgänglighet och hur väl man lyckas etablera 

lokal samverkan med myndigheter, skolor, andra organisationer och företag. När det gäller 

utredningsverksamheten handlar kvalitet om att kvalitetssäkra brottutredningar genom bra 

processer i förundersökningar samt en god struktur för förundersökningsledare i form av kompetens 

och bemanning. Riskpolisstyrelsen håller nu på att bygga upp en utvärderingsfunktion för att säkra 

kvalitet i processer. Detta har inte fått avtryck i polislagen ännu och därför är den inte införd i 

schemat. Nu ska istället några av kriminalvårdens lagar betraktas närmare. 

 

 

Fängelselag och häkteslag 

 

Den nya fängelselagen trädde i kraft 2011-04-01 och ersätter lagen om kriminalvård i anstalt. Målen 

med verkställigheten är inriktade mot att utformas så att den intagnes anpassning i samhället 

underlättas och att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde. Varje intagen ska 

ha en individuell verkställighetsplan som ska utformas efter samråd med den intagne samt berörda 

myndigheter. Likaså är målsättningen i häkteslagen att varje intagen ska bemötas med respekt för 

sitt människovärde och att begränsningar i friheten måste stå i proportion till syftet med åtgärden. 

Av propositionen (2009/10:135) till den nya fängelse och häkteslagstiftningen framgår att 

lagarna syftar till att förena humanitet med hög säkerhet och en god effektivitet. Begreppet kvalitet 

återfinns dock inte propositionen. Åtgärder som Kriminalvården vidtar ska syfta till att förebygga 

återfall i brott. Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa fängelsestraff och att verkställigheten 

utformas på ett sådant sätt att straffet inte urholkas, men samtidigt ha ett humant och meningsfullt 

innehåll, så att anpassning i samhället underlättas. Lagen innehåller vidare materiella bestämmelser 

som rör de intagnas rättigheter och i vilken mån dessa kan inskränkas. Den innehåller också regler 

om tvångs och kontrollåtgärder som kan inriktas mot de intagna.  

Däremot finns det i justitieutskottets betänkande (2009/10:JuU21)  fyra träffar på kvalitet el. 

kvalitetssäkring. Justitieutskottet hänvisar till Riksrevisionens kritik när det gäller kvaliteten i 

Kriminalvårdens verksamhetsplanering och samverkan om Kriminalvårdens klienter. Kritiken handlar 

om att alla klienter inte har en verkställighetsplan trots att de ska ha det. Brister finns i såväl 

kvaliteten som dokumentationen, hävdar Riksrevisionen. Exakt vad som menas med kvalitet i 

verksamhetsplanering kan dock inte utläsas av justitieutskottets betänkande. Men en rimlig tolkning 

är att det är främst är processuella kvalitetsaspekter som efterlyses i Riksrevisionens och 

justitieutskottets kritik.  

Även i en tidigare proposition (2005/06:123) om en modernare kriminalvårdslag återfinns 

begreppet ”kvalitet” eller varianter på detta som kvalitetskontroll, kvalitetssäkring, kvalitetskrav etc. I 

den framgår det att en verkställighetsplan måste vara av god kvalitet vid vårdvistelse. Vidare framgår 

att kriminalvården måste göra en kvalitetskontroll av den tilltänkta vårdvistelsen. Hur den ska gå till 

eller vad den ska innehålla framgår däremot inte. Trots det skriver man vidare att höga kvalitetskrav 

alltid ska ställas på vårdgivaren och att det fortlöpande ska följas upp. Vad som utgör kvalitet i 

vården beskrivs inte närmare. Ett liknande resonemang förs när det gäller halvvägshus och avtal med 

privata organisationer.  
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Det hävdas också i propositionen att enmyndighetsreformen i Kriminalvården har skapat bättre 

förutsättningar för en verksamhet präglad av kvalitet, rättssäkerhet, effektivitet och kompetens. 

Vidare skrivs i propositionen att genom att besluten fattas i särskild ordning så bidrar detta till att en 

enhetlig rättstillämpning skapas och till att den enskilde upplever att han eller hon får en opartisk 

prövning av sakfrågan. Detta skapar bättre förutsättningar för att besluten skall hålla en hög kvalitet. 

Genom reformen har alltså en högre processuell kvalitet eftersträvats vid prövning av frågor som är 

ingripande för den enskilde intagne. Processer som regleras genom Kriminalvårdens föreskrifter, 

vägledning och utbildningsinsatser.  

 

Sammanfattning 

 

Polis och kriminalvård tycks först på senare tid påbörjat diskussioner om vad kvalitet är i deras 

respektive verksamheter. Det är inte helt enkelt att utläsa vad som utgör en god kvalitet i lagstiftning 

och förarbeten så i det tycks råda en del oklarheter, inte minst när det resultatkvalitet. Såväl polis 

som kriminalvård har fått mycket kritik för kvalitetsarbetet inom sina verksamheter.  

I förarbetena till kriminalvårdens lagar kan strukturkvalitet beskrivas ur säkerhetsaspekter 

medan verkställighetsplanernas genomförande kan vara en processuell kvalitetsaspekt. Båda 

beskrivna ur både personal och medborgarperspektiv, i detta fall den intagne.  

Polisens organisation och därmed även polislagen är nu föremål för utredningar där kvalitet är 

en väsentlig del. Var detta landar är ännu oklart och därför förs detta inte in i analysmodellen.  

  

Analysschema: Polis och kriminalvårdslagar 

Perspektiv Medborgaren Personal 

Aspekt   

Struktur 

Fängelselag 
 

Häkteslag 
 

Fängelselag 
 

Häkteslag 

Process 

Fängelselag 
 

Häkteslag 
 

Fängelselag 
 

Häkteslag 

Resultat   
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Slutsatser 

Genom att illustrera kvalitetsaspekter i matrisen har undersökningen kunnat ge en översiktlig bild av 

vilka aspekter som tydligast tar sig uttryck i respektive lagar eller dess förarbeten. Detta syfte har 

uppfyllts medelst att visa hur olika kvalitetsaspekter förhåller sig till varandra ur olika perspektiv i 

några sektorslagar inom den mänskliga sektorn. Dessa är särredovisade i resultatdelen, men några 

reflektioner kan göras om skillnader och likheter mellan de olika sektorerna. Även om det inte finns 

någon vedertagen definition på ”vårdkvalitet”, ”skolkvalitet”, ”kriminalvårdskvalitet” eller 

”poliskvalitet”, så framträder några utmärkande drag i studien.  

I ett temporalt jämförande perspektiv är det tydligt att lagstiftningen inom hälso- och 

sjukvården på 1990-talet tydligt influerats av kvalitetstänkande ur ett processuellt perspektiv, 

samtidigt kan inte motsvarande utveckling skönjas inom lagstiftningen inom polis och kriminalvård 

som först i och med senare revideringar börjat införa kvalitetsbegreppet. Det är också inom dessa 

områden som kvalitetsbegreppet tycks vara mest oklart i jämförelse med övriga sektorer.  

Ett tydligt generellt drag i hälso- och sjukvårdens lagar är att kvalitet ofta uttrycks i strukturella 

och processuella aspekter, i första hand utifrån ett personalperspektiv. Medan resultatkvalitet är 

något som överlämnas till att regleras av professionens egenkontroll. Autonomi och egenkontroll är 

även något som lagstiftaren anser vara väsenligt är det gäller högre utbildning och forskning, men i 

detta fall understryks resultatuppfyllande på ett helt annat sätt. Något som tycks vara utmärkande 

för hela utbildningssektorn.  

Inom gymnasieutbildning samt grundskola betonas vikten av elevernas måluppfyllelse, vilket i 

denna studie tolkats som resultatkvalitet. Det är tydligt att man tidigare inte lagt lika stor vikt vid 

strukturella och processuella aspekter inom skolan som exempelvis inom hälso- och sjukvården, även 

om det efterhand tillkommit krav först och främst på kvalitetssäkringssystem och på senare tid även 

personalkompetens. 

Inom kommunernas socialtjänst pågår ett utvecklingsarbete (SOU 2008:18) med att ta fram 

resultatindikatorer och kvalitetsregister för att mäta, definiera samt kvantifiera kvalitet inspirerat av 

utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Det bör dock påpekas att kvalitetsutvecklingen inom hälso- 

och sjukvården växt fram i den medicinska professionen som själv i sin autonoma roll definierat och 

utvecklat kvalitetsindikatorer och är alltså inte ett resultat av en statlig utredning.  

Jakten på transparenta system inom offentlig sektor och strävan efter att andra ska kunna göra 

s.k. objektiva bedömningar får följden att kvalitet ska mätas och kvalitetskriterier ska göras explicita 

vilket ska göra insynen bättre. Men kvalitetsmodellerna som används i offentlig sektor kommer från 

andra sammanhang, dvs. företag och industriella processer. Inspirerat av kvalitetsdiskursen i 

industrin har språkbruket tagits över av den offentliga sektorn. Inom den mänskliga sektorn finns inte 

samma välutvecklade system för att bedöma sådant som inte låter sig mätas. Men även till omätbara 

kvaliteter finns systematiska och professionella förhållningssätt. Det låter sig dock inte lika lätt 

visualiseras och artikuleras. Även om det finns sofistikerade beskrivningar, modeller, skisser etc.  

Kvalitet är ett begrepp som ofta beskrivs som något positivt i statliga utredningar utan att det 

många gånger står klart vad det egentligen täcker och innebär. Ofta, men inte alltid, finns inga 

specifika mått eller indikatorer på vad som ska kvalitetsredovisas i lagarna och propositionerna som 

ingår i den här studien. Det är många gånger oklart vad som ingår i kvalitetsbegreppet och 

anslutande begrepp som kvalitetskontroll, kvalitetssäkring, kvalitetsgranskning och 
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kvalitetsutvärdering inom en sektor. Kvalitetsbegreppet är dock något konstruerat och därför bör 

man också kunna tala om vad man menar. Kvalitet är i så fall ett abstrakt begrepp som binder 

samman konkreta saker. Begär man högre kvalitet bör man också kunna beskriva vilken kvalitet man 

avser. Kvalitet kan vara något materiellt, sinnligt, värdemässigt eller abstrakt.  

Men man bör också fråga sig om kvalitetsmätningar är cementerande eller utvecklande? 

Kvalitetsmätning innebär oftast någon form av kvantifiering. Därför finns också en risk för en fixering 

vid indikatorer som lätt låter sig kvantifieras (Dahler-Larsen, 2008). Indikatorfixering kan leda till att 

uppmärksamhet och energi läggs ner på att få bra resultat på indikatorn, vilket riskerar bli ett mål i 

sig. Det blir därmed svårt att veta vad som blir en indikators kausala effekt. 

Frågan man behöver ställa sig är vilka oavsiktliga bieffekter som riskerar att skapa en 

resultatparadox. Lindgren (2006) för fram ett antal exempel. Att jämförelser uppfattas om orättvisa 

eller svåra att tolka. Att verksamheter bara accepterar patienter eller klienter som kan förväntas ge 

bra mätresultat. Att medarbetare och organisationer hämmas i sin utveckling eftersom innovationer 

inte lönar sig. Att mått, granskning och kontroll blir förhärskande och att den professionella rollen 

urholkas. Sammanfattningsvis handlar det om risker för att processer och strategiska beteenden hos 

personalen som bidrar till oönskade effekter.  

Kvalitetsomdömen är därför i behov av kontinuerlig omprövning och låter sig därför inte så lätt 

definieras eller specificeras i lagen, vilket talar för generella skrivningar och att professioner själva får 

göra bedömningar av vad som är en god resultatkvalitet. Samtidigt kan en ökad tydlighet av 

kvalitetsbegreppet i lagstiftningen med avseende på struktur och process innebära förutsägbarhet 

och rättsäkerhet för berörda, dvs. de som omfattas av lagstiftningen i sitt yrke eller medborgare som 

ska skyddas av regleringen. För detta krävs dock vidare och djupare studier i varje sektor och varje 

lag. 
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