
 

 

 

 

1 

1(71) 

 

Kunskapsunderlag eller 

skyltfönstermaterial? 
En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings 

användning inom IFO verksamheter 

 

  

Författare: Alexandra Skrapegård, Alina 

Musatoiu 

Handledare: Lars Sörnsen, Anette Lundin, 

Peter Hultgren 

Termin: HT19 

Ämne: Socialt arbete 

Nivå: Examensarbete, Grundnivå 

(kandidatexamen), 15 hp 

Kurskod: 2SA47E 

Uppsats / Examensarbete 



 

 

 

 

2 

2(71) 

 

 

Förord  

Härmed vill vi tacka alla som har hjälpt oss med kloka råd under vår 

forskningsprocess, bl.a. våra handledare Lars Sörnsen, Anette Lundin och 

Peter Hultgren för konstruktiv återkoppling på vårt arbete, 

intervjupersonerna som har tackat ja till att dela sina synpunkter med oss och 

examinatorn Rickard Ulmestig för värdefull vägledning.   

  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för deras tålamod och stöd 

under alla månader då vi har fokuserat mest på våra studier.  

  

Kalmar, 2020  

  

Alexandra Skrapegård  

Alina Musatoiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

3(71) 

 

Sammanfattning 

Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar 

på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom 

IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges 

kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla 

sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som 

utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. Dessutom pekar 

forskning på att skyltsfönsterlogiken, där verksamheter publicerar bara 

positiva resultat för att skapa legitimitet och att undvika dåliga rykten, används 

inom en del offentliga organisationer. Uppsatsens syfte är därför att öka 

förståelsen för vilken betydelse SKL:s brukarundersökningens användning 

inom IFO:s verksamheter har. För att nå det syftet använde vi den kvalitativa 

metoden och vi samlade in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 

offentliga dokument. En av uppsatsens viktigaste resultat är att motiven för 

brukarundersökningen inte blir uppfyllda. De flesta verksamheterna arbetar 

inte med resultaten ur ett kvalitets- eller brukarperspektiv, utan främst i syfte 

att jämföra sina resultat med andra.  

  

Nyckelord: SKL brukarundersökning, IFO, kvalitet, skyltfönsterlogik, 

nyinstitutionalism, idéspridning 
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Abstract 

The idea of our study is based on a question which we haven’t been able to 

find a clear answer to: what relevance does the Swedish Association of Local 

Authorities and Regions’ user survey have within the Personal and Family 

counselling Services’ public sector? According to The National Board of 

Health and Welfare, only one third of Sweden’s municipalities are using the 

result of Swedish Association of Local Authorities and Regions’ user survey 

in order to develop their Personal and Family counselling Services. Research 

is also showing that the information which such user surveys provide are not 

used in a clear, transparent way. In addition, research is indicating that the 

method of “display window”, which refers to the public sector publishing only 

its positive results in order to create legitimacy and to avoid getting a bad 

reputation, is being used in some of the public institutions. Our study’s purpose 

is therefore to increase the understanding of the relevance that the Swedish 

Association of Local Authorities and Regions’ user survey has within the 

Personal and Family counselling Services’ public sector. In order to achieve 

this purpose, we used a qualitative method for our study, implying that we 

collected data by using semi-structured interviews and public documents. One 

of our most important conclusions is that the purpose for implementing a user 

survey is not being achieved, given that the public sector, most often, doesn’t 

work with the user survey’s result from a quality- and user perspective. The 

institutions are mostly using the user survey’s result to compare their own 

achievements with other institutions’. 

 

Keywords: Swedish Association of Local Authorities and Regions, user 

survey, Personal and Family counselling Services, quality, logic of “display 

window”, new institutionalism, transmission of ideas 
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1. Inledning  

Den offentliga sektorn, såväl som den privata, försöker att producera varor 

eller leverera tjänster med god kvalitet. Socialt arbete är inget undantag, inom 

socialtjänst finns det både outtalade och uttalade krav på att verksamheten ska 

vara av god kvalitet. Enligt Socialtjänstlagen kap. 3 § 3 ska insatser inom 

socialtjänsten vara av god kvalitet, kvaliteten ska systematiskt utvecklas och 

säkras inom verksamheten (SOSFS 2011:9). För att säkra och utveckla 

kvaliteten i verksamheten görs utvärderingar och uppföljningar.    

    

Nationella brukarundersökningar finns inom flera olika områden och 

traditionen ser olika ut inom de olika områdena. Inom Individ- och 

familjeomsorg (IFO) är företeelse relativt ny i jämförelse med till exempel 

äldreomsorg och sjukvård där brukarundersökningar har en längre tradition. 

Det finns därav inte så mycket forskning inom just IFO områdets användning 

av nationella brukarundersökningar. Att göra brukarundersökningar kan vara 

ett sätt att följa upp verksamheter (Vedung 2009, s. 118). Orsakerna till att 

uppföljningar och utvärderingar har expanderat är flera och kopplade till 

varandra. Förtroendet mellan medborgarna och politikerna har försvagats, 

samtidigt har kravet på evidensbaserad välfärd och införandet av New public 

management ökat behovet av uppföljning och kontroll (Lindgren 2015, ss. 

275-276). Uppföljning och utvärdering är olika former av granskning som 

används för att styra och utveckla verksamheterna (ibid., s. 272). 

 

Under författarnas utbildningstid på socionomprogrammet har kvalitet inom 

socialt arbete, brukarperspektiv, granskning, kontroll, transparens och evidens 

varit centrala. Inom alla dessa områden diskuteras uppföljningars och 

utvärderingars fördelar och nackdelar. Därför bedömer vi det angeläget att 

undersöka användningen av en nationell standardiserad undersökning, som 

den Statens Kommun och Landsting (SKL) genomför varje år.  
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Bristen av uppföljning kan leda till ett sätt att arbeta som grundas på “att skjuta 

i mörker”, eftersom personalen och ledningen då inte vet något om insatsernas 

resultat. Om detta sätt att arbeta utvecklas i allt högre grad, kan det leda till 

utveckling av andra sociala problem på lång sikt. Uppföljning av verksamheter 

och dess insatser spelar därför en viktig roll (Meeuwisse och Swärd 2002, s. 

142).  Det är också viktigt att medborgarna får insyn i och kunskap om de 

sociala välfärdstjänsterna ur demokratiskt perspektiv. Individ- och 

familjeomsorg används av en utsatt grupp, det är därför viktigt att granska hur 

gruppens röster tillvaratas i SKL:s brukarundersökning inom området. Att 

följa upp och utvärdera verksamheterna kan bidra till utveckling och 

demokrati, men det finns också baksidor och farhågor. 

 

1.1 Problemformulering  

Socialstyrelsen (2019) uppger att 37 procent av de kommuner som genomfört 

en brukarundersökning inom den sociala barn och ungdomsvården har använt 

resultaten för att utveckla verksamheten. Det är enligt dessa uppgifter alltså 

mindre än hälften av de verksamheter som genomför en brukarundersökning 

som faktiskt använder resultaten för att utveckla verksamheten. Forskning om 

hur granskning används och dess effekter är begränsad, den pekar dessutom i 

olika riktningar. Forskning visar också att den information som utvärderingar 

genererar inte används på ett tydligt sätt (Lindgren 2015, s. 288). Det finns 

forskning som visar på att granskandet kan skapa problem som brist av 

professionalisering och standardisering som kan hämma innovation, 

utveckling och mångfald hos de offentliga verksamheterna (Lindgren 2015, ss. 

286-288).  

 

Det finns också kritiker som menar att det blivit alltmer betydelsefullt att det 

ser bra ut än att det faktiskt är bra i praktiken. Det finns oro för att det kan leda 

till så kallad skyltfönsterlogik, som visar framgångar utåt men utan uppföljning 
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av resultaten i organisationen (Dellve & Wikström 2018, s. 132). I de 

organisationer där ledargruppernas styrning karaktäriseras av 

skyltfönsterlogik riskerar kopplingar mellan resultaten som redovisas och den 

utveckling man uppmuntrar vara vaga (ibid., s. 134).  

 

Uppföljningar och utvärderingar kan utgöra betydande faktorer för politisk 

styrning (i form av beslut och tilldelning av resurser) och för att säkra att 

resurser används effektivt. Det finns dock en risk att uppföljningar och 

utvärderingar ges en symbolisk betydelse som inte har någon reell koppling 

till den faktiska verksamheten. Vidare tenderar organisationer som verkar 

inom samma verksamhets- och policyområde (samma organisatoriska fält) att 

påverka och allt mer likna varandra. Därmed blir en studie av hur SKL:s 

brukarundersökningar tillämpas i praktiken inom IFO också en studie i hur 

lokala verksamheters processer påverkas av andra inom samma verksamhets- 

och policyområde. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att öka förståelsen för vilken betydelse 

användningen av SKL:s brukarundersökning inom IFO:s verksamheter har 

och hur lokala verksamheter kan förstås i relation till liknande kommunala 

verksamheter.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur framställs användningen av SKL:s brukarundersökning och dess 

resultat? 

• Hur används SKL:s brukarundersökning och dess resultat? 

• Hur kan de lokala verksamheternas processer förstås som del av 

verksamhets- och policyområde i svenskt socialt arbete?  
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1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att fokusera på ett begränsat antal kommuner, samt på att intervjua 

personer med ledningserfarenhet inom IFO verksamheter. Även om vår studie 

är begränsad till antalet kommuner som ingår i undersökningen, kan de 

huvudsakliga frågorna (vilken betydelse användningen av SKL:s 

brukarundersökning inom IFO:s verksamheter har och hur lokala 

verksamheter kan förstås i relation till liknande kommunala verksamheter) öka 

förståelse på generell nivå. Enligt den valda teorin, brukar framgångsrika 

verksamheter påverka hur andra liknande verksamheter fungerar och agerar. I 

ljuset av det här har vi använt nyinstitutionalism och idéspridning för att 

generalisera verksamhetsprocesserna och för att förklara hur verksamheter 

påverkar varandra på bredare nivå. Trots att studien gjordes med hjälp av ett 

mindre urval av kommuner, är dessa kommuner geografiskt spridda, vilket har 

också hjälpt oss att kunna generalisera diskussionen. 

 

Vår begränsning angående respondenter med ledningserfarenhet inom IFO 

verksamheter motiveras genom att personer med ledingserfarenhet kan ge en 

mer nyanserad bild av SKL:s brukarundersöknings användning inom den 

kommunala praktiken.  

 

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras en översikt gällande kvalitet i socialt arbete samt 

brukarundersökningar, uppföljningar och utvärderingar inom socialt arbete. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om organisationsforskning kopplat till 

användningen av olika former av granskning inom den sociala välfärden.  

 

För att få en överblick av kunskapsläget inom studiens problemområde har 

forskning gällande kvalitet i socialt arbete utifrån brukarperspektiv och 
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organisationsperspektiv sökts. Vidare har forskning gällande användningen av 

brukarundersökningar, uppföljningar och utvärderingar också varit intressant 

för studien, denna typ av forskning är svårare att finna. Artiklar har sökts 

genom Universitetetsbibliotekets söksidor (främst SwePub, PsykInfo, 

One search och ProQuest) samt Google Scholar. De sökord som använts är 

“brukarundersökning”, “uppföljning”, “utvärdering”, “servicekvalitet”, 

“livskvalitet”, “servicequality”, “quality of life”, “evaluation”. Dessa ord har 

också kombinerats med “socialt arbete”, “social care” och 

“organisationsteori”.  

 

2.1 Kvalitet i socialt arbete   
Då kvalitet står i fokus för SKL:s brukarundersökning är kunskap om kvalitet 

i socialt arbete relevant för den fortsatta studien. Kunskapen är tänkt att öka 

förståelsen för användningen av undersökningen och dess resultat. Avsnittet 

inleds med några definitioner av begrepp som ofta förekommer i litteraturen, 

därefter följer forskning kring kvalitet i socialt arbete och hur kvalitet kan 

studeras inom område. 

 

Det är svårt att på ett tydligt sätt definiera vad som avses med kvalitet i socialt 

arbete. Vad som är kvalitet i socialt arbete beror på ur vilket, men också ur 

vems perspektiv kvalitéten ska studeras (Blom & Morèn 2011).  

Kvalitetsbegreppet har sitt ursprung i tillverkningsindustrin. För ett företags 

överlevnad var det viktigt att minska antalet produkter som kasserades, fokus 

för produktens kvalitet var kundernas krav, förväntningar och betalningsvilja. 

I takt med utvecklingen kom kvalitetsbegreppet att användas i andra delar än 

tillverkningsindustrin. Inom det privata näringslivet började 

kvalitetstänkandet användas också inom den så kallade tjänstesektorn. Från att 

ha handlat om fysiska varor kom nu kvalitetsbegreppet att även omfatta 

tjänster, det vill säga aktiviteter eller processer. Kvalitet är relaterat både till 

de inneboende egenskaperna i varan eller tjänsten, men också till hur den 
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upplevs av konsumenterna. (Blom & Morèn 2011, ss. 75-76). För att beskriva 

kvalitet inom tjänstesektorn används ofta begreppen tjänstekvalitet eller 

servicekvalitet (begreppen kommer utvecklas närmre längre fram i texten). 

Flera studier har gjorts gällande kvalitet inom socialt arbete och hur kvalitet 

kan studeras. Några kommer att presenteras längre fram i avsnittet och ger oss 

ökad förståelse för begreppets komplexitet. Ur ett brukarorienterat perspektiv 

är kvalitet att uppfylla brukarnas önskemål, behov och förväntningar. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv är kvalitet ett resultat av rutiner, 

ledningsmekanismer och organisatoriska samordningsmekanismer. Fokus 

flyttas från själva tjänsten till hur tjänsten samordnas och levereras (Dahler- 

Larsen 2013, ss. 34-35). 

 

Analytiskt kan tjänstekvalitet delas in i tre huvudelement vilka vanligen 

benämns strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet. Strukturkvalitet 

utgörs av de faktorer som sätter ramarna för verksamhetens förutsättningar, 

t.ex. personalens kompetens, antal anställda, lokaler, ekonomi. Processkvalitet 

rör de faktorer som gäller själva utförandet av tjänsten, t.ex. bemötandet av 

brukarna, arbetsklimatet, rättssäkerhet. Målen för verksamheten är 

flerdimensionella, resultatkvalitet kan studeras utifrån flera intressenters mål 

med verksamheten t.ex. politikers, ledningens, brukarnas, anhörigas, 

personalens. Flera aspekter så som den enskildes sociala kontext 

och individuella egenskaper påverkar resultaten av de insatser som ges. Det är 

dock sällan utvärderaren har möjlighet att täcka alla kvalitetsdimensioner och 

aspekter därför väljs vanligen ett färre antal att studera (Blom & Morèn 2011, 

ss. 76-79).   

 

Socialt arbete bedrivs vanligen inom offentlig sektor och det är angeläget att 

dessa verksamheter fungerar så väl som möjligt. De resurser och kompetenser 

som finns inom verksamheteten samt de tjänster man presterar utgör 

verksamhetens servicekvalitet. Att verksamheternas servicekvalitet är hög är 
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viktigt, det är dock lika viktigt att resurserna och tjänsterna leder till 

förbättringar eller avsedda resultat för brukarnas livssituation och leder till hög 

livskvalitet. Med livskvalitet avses såväl välbefinnande som livssituation i stort 

(ibid., s. 80). Osborne (1992, s. 444) delar upp livskvalitetsbegreppet i välfärd 

(individuell behovs tillfredställelse) och välmående (individuell upplevelse av 

livet) och påvisar att både välfärd och välmående kan beskrivas och studeras 

utifrån objektiva och subjektiva faktorer. 

 

En studie av servicekvaliténs betydelse påvisar att processfaktorer har större 

påverkan än strukturfaktorer på äldres tillfredsställelse med den mottagna 

vården (Kajonius & Kazemi 2016). Trots att studien utfördes inom 

äldrevården är den intressant då de faktorer som studerats är relevanta även 

inom IFO. Enligt studien spelar personalens bemötande större roll när det 

gäller brukarnas välbefinnande än hur arbetet struktureras. Ur ett brukarfokus 

visar studiens resultat på vikten av att undersöka processfaktorer i socialt 

arbete.  

    

Enligt Osborne (1992, s. 439) kan servicekvalitet inom verksamheten tolkas 

genom att den offentliga tjänsten möter klientens behov på ett så bra sätt som 

möjligt.  Författaren menar att det finns en direkt koppling mellan 

servicekvalitet och livskvalitet: ju bättre bemötande och servicekvalitet, desto 

bättre livskvalitet för brukarna (Osborne 1992, s. 447). Artikelförfattaren 

sammanlänkar utvärdering av servicekvalitet och livskvalitet. Osborne (1992) 

argumenterar för att kvalitet bäst utvärderas genom direkt delaktighet av 

brukarna i planering och förvaltning av servicen.  Det är viktigt att planeringen 

av servicen är effektiv, att tjänsterna uppfylls i rätt tid, att det finns tillräcklig 

personal för alla klienters behov, att kommunikationen med klienten är tydlig 

och respektfull samt att personalen respekterar klientens integritet (Osborne 

1992, s. 447). Vidare sammanfattar Osborne (1992) med att utvärdering av 

servicekvalitet och brukarnas livskvalitet är viktigt och behöver integreras i 



 

 

 

 

13 

13(71) 

 

alla processer av serviceproduktionen. Utvärderingar bör också identifiera 

förhållandena mellan de olika processerna i utförandet av servicen, samt 

belysa vilka områden inom servicekvalitet som har möjlighet att påverka 

brukarnas livskvalitet, enligt författaren. Till sist behöver utvärderingar 

producera information som är användbar inte bara för ledning, utan också för 

personal och brukare. Utvärderingar måste bidra till kvalitet inom socialt 

arbetet inte bara mäta och kontrollera arbetet (Osborne 1992, s. 452).   

    

De svenska forskarna Blom och Morèn (2012) kritiserar Osborne och menar 

att sambandet mellan servicekvalitet och livskvalitet inte är så enkelt. Trots 

det skiljer även Blom och Morèn (2012, s. 77) mellan servicekvalitet och 

livskvalitet, då verksamhetens tjänster och insatser påverkar brukarnas 

livskvalitet både kort- och långsiktigt. Blom och Morèn utgår ifrån sina egna 

erfarenheter av utvärdering i olika socialförvaltningar i Sverige. Författarna 

argumenterar i sin artikel för att det finns ett komplext förhållande mellan 

servicekvalitet och livskvalitet.  

 

Vidare visar Blom och Morèn (2012) på att utvärdering av kvalitet inom 

socialt arbete har flera olika dimensioner och kan få olika utfall beroende av 

vilket fokus har utvärderingen. Författarna beskriver att det kan vara svårt att 

finna konsensus mellan vad som ska utvärderas och hur utvärderingen skall 

utformas (Blom och Morèn 2012, s. 80). Artikeln belyser vikten av att 

särskilja servicekvalitet och livskvalitet då bra servicekvalitet inte alltid har 

positiva effekter för klienternas livssituation, liksom dålig service kan få 

positiva effekter för klienten. Författarna argumenterar för att det är 

avgörande för utvärdering av socialt arbete med medvetenhet om, samt att 

överväga skillnaden mellan, servicekvalitet och livskvalitet (ibid., s. 84). Blom 

och Morèn belyser vidare betydelsen att balansera intressenternas olika 

intressen för att möjliggöra en god bedömning av kvalitet i socialt arbete med 

särskild betoning på relevansen av klienternas perspektiv (ibid., s. 72). 
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Avslutningsvis skriver författarna att klienters subjektiva erfarenhet av välfärd 

och välbefinnande förtjänar större uppmärksamhet. Dels är erfarenheterna 

viktiga ur etisk synvinkel då interventionerna är till för klienterna och dels ur 

metodologiskt perspektiv då erfarenheterna är källa till kunskap för utförare 

samt dem som ansvarar för det sociala arbetet (ibid., s. 85).   

2.2 Brukarundersökningar, uppföljningar och utvärderingar 

Generell kunskap om brukarundersökningar, uppföljningar och utvärderingar 

bedömer vi som viktig källa till förståelse för användningen av SKL:s 

brukarundersökning och dess resultat. Avsnittet inleds med några 

begreppsdefinitioner och avslutas med forskning inom området.  

 

Hur det står till med kvalitet inom olika verksamheter kan följas och mätas 

genom uppföljningar och utvärderingar. Uppföljning är en aktivitet som 

grundas på tydliga procedurer och som görs konstant inom organisationen. 

Dess mål är att verifiera hur organisationen eller olika insatsers effekt 

förändras på lång sikt. För att få information används det enkäter eller 

undersökningar. Resultatet brukar vara kvantitativt, det vill säga att den skapas 

i form av statistik, eftersom det grundas på mätbar information (Lindgren 

2015, s. 276).  Det finns stora variationer av utvärdering, när det gäller socialt 

arbete. Aktiviteten bör bestå i tre olika beståndsdelar. Den första beståndsdelen 

är att värdera effektivitet i förhållande till behov och mål, den andra är att 

utvärderingen bör ske på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Den tredje 

beståndsdelen är att utvärderingar har ett praktiskt syfte, att de kan användas i 

praktiska beslutssituationer (Lindgren 2015, s. 277). 

 

Kvalitetsutveckling involverar hela organisationen och inte minst 

ledningen. Kvalitetssäkring är ett begrepp som används för att beskriva de 

krav som kommer utifrån. Begreppet kvalitetsstyrning innefattar interna 

förhållanden hos leverantören (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.304).   
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Ett sätt att följa upp verksamheten är att göra brukarundersökningar. Det finns 

inte en allmän definition av det begreppet, men generellt sätt beskriver den en 

undersökning som ger brukarna möjligheten att belysa sina åsikter om 

organisationens tjänster och om dess kvalitet. Brukarundersökningars mål är, 

enligt Vedung (2009, s. 118), att verifiera om “den offentliga verksamheten 

under processen fram till leverans i leveransögonblicket eller genom de 

effekter som den ger upphov till motsvarar den kvalitet som mottagarna anser 

rimlig, kräver eller behöver”.    

 

Begreppet brukarperspektiv är förknippat med brukarundersökningar och 

syftar till att de professionella sätter brukarens behov och insatsernas resultat 

i centrum. Brukarperspektiv syftar också till att professionella synliggör och 

beaktar maktrelationerna mellan brukare och professionell. Vidare realiseras 

brukarperspektivet genom brukarnas delaktighet och inflytande. Samt att 

verksamheterna identifierar och tar tillvara brukarnas erfarenheter 

kontinuerligt i kunskapsutvecklingen (Svanevie 2013).  Ett annat begrepp som 

ofta förekommer i litteratur som berör brukarperspektivet är 

brukarinflytande. Brukarinflytande inom ramen för offentlig förvaltning 

definieras “[…] medborgarnas möjlighet att så som användare av offentlig 

service påverka tjänsternas utformning och kvalitet” (Civildepartementet 

1991). Hur mycket brukarna medverkar i utvärderingar varierar från att vara 

orienterad mot brukare till att vara styrd av brukare (Blom, Morèn & Nygren 

2011).   

 

I en avhandling som syftar till att undersöka brukarinflytande inom 

psykiatrin och IFO, behandlas frågor som berör brukarundersökningar och 

kvalitetsarbete inom verksamheterna (Eriksson 2015).  Ett sätt att undersöka 

brukarnas upplevelser är genom vad Eriksson (2015) kallar för 

åsiktinhämtning i form av enkätundersökningar eller intervjuer.  
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Författaren beskriver åsiktsinhämtningar och dess användning på följande 

sätt:    

Det förutsätts i allmänhet att resultaten ska ligga till grund för 

förbättringsarbetet, men ofta tycks själva inhämtningen av åsikterna 

vara ett syfte i egen rätt. Svaren används då som ett sätt att utvärdera 

verksamheten (Eriksson 2015, s. 102).   

   

Brukarundersökningar kan resultera i indirekt inflytande på den verksamhet 

som berörs (Eriksson 2015, s. 151). Resultatet av undersökningen visar på att 

brukarinflytande som drivs av det offentliga innehåller avsevärda delar 

kontroll samtidigt som brukarna ges möjlighet att driva sina frågor inifrån. 

Författaren beskriver resultatet som ”sanktionerat motstånd”.  Vidare skriver 

författaren i en senare publicering att brukarinflytande idag mer handlar om 

att göra brukare delaktiga i utvärderings och kvalitetsarbetet än 

kollektiva rättigheter och demokratisering. Vilket författaren beskriver 

som en förändring av den ursprungliga tanken av brukarinflytande (Eriksson 

2017, s. 175). Avhandlingen är intressant för vår studie då den har delar som 

behandlar studiens område, det vill säga brukarundersökningar och 

kvalitetsarbete. 

 

Under senare år har det framförts kritik utifrån brukarundersökningarnas 

verkliga nytta och om de verkligen används i de organisationer vars tjänster 

undersökningen avser (Lindgren 2011, s. 9). I en kunskapsöversikt gällande 

brukarundersökningars användning och nytta framkommer att 

brukarundersökningar kan få både positiva och negativa organisatoriska 

följder (Lindgren 2011, s. 10). Flera positiva följder påvisas såsom förbättring 

av dokumentationssystem och hantering av vissa patientgrupper. Negativa 

följder inom bl.a. sjukvård kan exempelvis vara att läkare undvek att operera 

högriskpatienter av rädsla att öka dödlighetstalen för sitt sjukhus (ibid., ss. 45-

46). Vidare visar Lindgrens (2011, s. 45) resultat på att brukarundersökningar 
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inte används på förväntat sätt av brukare. Översikten visar också på att brukare 

tycker att undersökningsresultaten bör publiceras offentligt. 

Undersökningarna som ligger till grund för kunskapsöversikten är främst 

gjorda inom vården och flera i en amerikansk eller brittisk kontext. 

Informationen är ändå intressant för vår studie då den visar på att 

brukarundersökningar kan leda till förbättringar inom offentlig verksamhet 

och den ger en inblick i kunskapsläget på området. Författaren belyser att det 

är få studier gjorda i svensk kontext och efterfrågar ytterligare forskning.  

  

Vedung (2004) hävdar att utvärdering är en megatrend i vår tid, där alla 

offentliga verksamheter skall utvärderas, och ställer sig frågan vilka 

drivkrafter som ligger bakom utvärderingens tillväxt. I en uppsats, som 

förvisso inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, redovisar Vedung 

(2004) för fyra olika drivkrafter till utvärderingsböljans utbredning (uppsatsen 

är skriven på beställning av en offentlig aktör i Finland). Trots att uppsatsen 

inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift bedömer vi den som en tillförlitlig 

källa till kunskap inom området då Vedung (2004) dels är en känd forskare 

inom området, dels har citerats av flera andra forskare och uppsatsen dessutom 

är granskad av andra forskare (Vedung 2004, ss. 7-8).  

 

Enligt Vedung är det fyra drivkrafter som kan urskiljas. Den första är ett 

försöka att genom utvärdering göra den offentliga politiken mer vetenskaplig 

under 50-, 60-talet. Den offentliga sektorns beslutsfattande saknade 

vetenskapsunderlag. Med tiden ökade misstron mot central planering, istället 

ökade tilltron till marknader och brukardeltagande. Nyckelord som 

privatisering, avreglering, effektivitet och kundorientering blev centrala i den 

marknadsorienterade tankeströmningen som kallas New Public Management 

(NPM). NPM, den andra böljan, ledde till nya former och en förstärkning av 

utvärdering som blev ett permanent inslag i resultatstyrning och 

utkontraktering. Brukarutvärdering, intressentutvärdering och 
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kostnadseffektstudier var nya former av verksamheterna. I slutet av 90-talet 

drabbades den offentliga sektorn av en kostnadskris som är den tredje 

drivkraften bakom utvärderingsböljan. Användningen av ekonomiska 

modeller för mätning av produktivitet och effektivitet ökade. Enligt Vedung 

är det sannolikt att NPM som drivkraft varit starkare än den vetenskapliga och 

kostnadskrisen (ibid., 2004, s. 24). Den fjärde drivkraften menar Vedung är 

kritik av den representativa demokratin. Avståndet mellan folkets vilja i 

allmänna val och den service de möter som brukare av offentliga tjänster 

upplevdes som alltför långt. Mer demokratiska, deltagarorienterade och 

dialoginriktade utvärderingar har ansetts vara ett botemedel (ibid., s. 24).  

 

I en senare publicering av Vedung i samarbete med Johansson och Denvall 

diskuteras NPM vågens efterföljare, evidensvågen (Johansson, Denvall & 

Vedung 2015). Önskan om evidensbaserade offentliga åtgärder har nått en 

bred publik. Den Evidens Baserade Praktiken (EBP) som fått brett fäste inom 

Sveriges välfärdssektor vilar på tre ben. Ett ben utgörs av forskning och 

beprövad erfarenhet genom randomiserade kontrollerade studier 

(Randomized Controlled Trials, RCT), där effekterna av en insats jämförs 

med en kontrollgrupp som inte fått någon insats (Johansson, Denvall & 

Vedung 2015, s. 69; Svanevie 2013, s. 85). Detta kompletteras med ytterligare 

två ben, dels de professionellas, dels brukarnas, erfarenhet och kunskap. 

Artikeln visar på att trots att brukarmedverkan var ett viktigt kriterium i den 

begynnande implementeringen av EBP har senare försök tenderat att ignorera 

brukarperspektivet (Johansson, Denvall & Vedung 2015). Studien som 

artikeln baseras på syftar till att förklara varför brukarperspektivet ignorerats i 

senare implementeringsförsök av EBP. Artikeln är intressant för vår studie då 

EBP ämnar påverkar metoder och kvalitet inom den sociala välfärden. Vidare 

tolkar vi att artikelförfattarna visar på att evidensvågen är en ytterligare 

drivkraft jämte NPM inom den sociala välfärdens praktik. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska ram. Vi har valt att använda en 

av organisationsteorins grenar - nyinstitutionalism för att nå vårt syfte, vilket 

är att öka förståelsen för vilken betydelse användningen av SKL:s 

brukarundersökning inom IFO:s verksamheter har. Avsnittet börjar med en 

kort beskrivning av organisationsteorin och fortsätter med en bredare 

presentation av nyinstitutionalism, samt med förklaringar av begrepp. Vi 

avslutar med en beskrivning av hur nyinstitutionalism kopplas med 

organisationsteorins olika kategorier. 

 

3.1 Organisationsteori  

Johansson (2015, s. 42) belyser att det finns ett stort organisationsteoretiskt 

område, som kan vara svårt att definieras i detalj eftersom det alltid ändras och 

utvecklas. Likväl kan organisationsteorier delas in i fyra bredare kategorier:  

• omvärldsperspektiv (organisationen blir en avspegling av samhällets 

strukturer och processer), 

• socialpsykologiska och kulturella förhållanden (dessa teorier beskriver 

organisationer som levande organismer), 

• rationella klassiker (organisationerna definieras som rationella 

instrument, skapade för att uppfylla deras ledares mål), 

• kritiska eller postmoderna perspektiv (organisationerna upplevs som 

repressiva) (Johansson 2015, s. 58). 

Det som vi har valt att sätta fokus på är nyinstitutionalism - en av 

organisationsteoriers grenar. Nyinstitutionalism kan kopplas med var och en 

av de ovannämnda kategorierna, vilket vi kommer att visa vidare. Vi kommer 

också att presentera vad nyinstitutionalism innebär, samt varför vi anser att 

den teorin är relevant för vår studie.  
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3.2 Nyinstitutionalism 

Den nyinstitutionella forskningen intresserar sig av hur organisationer som 

sysslar med samma saker, så kallade organisatoriska fält, alltmer liknar 

varandra (Johansson 2006, s. 18). Enligt Johansson (2006, s. 17) påstår 

nyinstitutionalism teorin att organisationer inte är självständiga, utan att de är 

beroende av deras omgivning. Detta innebär bl.a. att inte avvika från de 

normerna som alla verksamheter i den respektive branschen följer. Att agera 

annorlunda inom exempelvis socialtjänsten kan leda till att organisationen 

riskerar sin egen överlevnad. Detta gör att organisationerna strävar, genom 

isomorfism, efter att likna vid varandra, i synnerhet vid de som är 

framgångsrika (Johansson 2015, s. 53). Denna aspekt kan delvis förklara 

varför offentliga organisationer uppfattas som stabila och legitima å ena sida, 

men också svåra att förändra å andra sidan.  Offentliga organisationerna är 

dock inte oföränderliga, utan de anpassar sig till den miljön de finns i, och de 

även formar den på något sätt (Meyer och Rowan 1977, s. 

348).  Nyinstitutionalism har dock kritiserats för att inte kunna belysa vilka 

skillnader finns mellan organisationer eller på vilket sätt kan organisationerna 

egentligen förändras (Johansson 2015, ss. 53, 54). 

 

 

Det är enklare att förändra organisationer om dessa förändringar grundas på 

“långsiktiga trender i samhället” och på generella “överordnade idéer” som 

sprider sig från en organisation till den andra (Johansson (2009, s. 7). 

Författaren benämner processen som idéspridning. Det handlar alltså om 

trender som organisationerna använder för att standardisera sina processer och 

struktur, samtidigt som organisationerna strävar för att behålla sin unicitet 

(Johansson 2009, s. 9). De idéerna som redan har testats och som har bevisat 

sig vara framgångsrika kan tas över av andra organisationer, så länge de kan 

gynna organisationerna. Vilka allmänna idéer som kan ligga bakom enskilda 

reformer kan analyseras med hjälp av nyinstitutionalism (Johansson 
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2006, s. 27). En idé kan vara abstrakt och tolkningsbar, vilket gör att aktörer 

kan omtolka idén och leda till mångfald av tolkningar. Det som är viktigt är 

att idén ska vara trovärdig och ska förmedla övertygelse, så att mottagaren 

uppfattar ett värde. Om det uppstår motstånd hos mottagare kan idéns 

förpackning modifieras så att mottagaren finner idén mer värdefull och 

tilltalande (Jonsson 2006, ss. 154-155). 

3.3 Begreppsförklaringar   

Nedan följer förklaringar av huvudbegrepp som kopplas med vår teori – 

nyinstitutionalism:   

 

• Isomorfism 

Organisationer inom samma fält tenderar att alltmer likna varandra. För att 

förklara de organismer som ligger bakom denna homogenitet används 

begreppet isomorfism (Johansson 2006, s. 21). Isomorforma förändringar är 

en form av konservatism då rådande förhållanden och privilegier säkras 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 303). Institutionella organisationer 

säkrar sin legitimitet och överlevnad genom institutionell isomorfism, vilket 

innebär att organisationer formar sig för att överensstämma med 

omgivningens institutionella krav (Johansson 2006, s. 19). Det finns tre olika 

typer av isomorfism:   

▫ Tvingande isomorfism - Starka organisationer utsätter de svagare 

organisationerna för anpassningskrav som påtvingas likformning 

(Johansson 2006, s.  21). Tvånget består av både formellt och 

informellt tryck (Blom 2006, s. 181). Riksdag och regering kan via 

lagstiftning eller politiska beslut få organisationer att handla mer 

likartat (Blom 2006, s. 182).   

▫ Mimetisk isomorfism – Framgångsrika organisationer inom fältet 

imiteras av andra (Johansson 2006, s.21). Likriktningen kommer 
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inifrån organisationen och drivs bl.a. av osäkerhet. Organisationer som 

uppfattas mer legitima efterliknas (Blom 2006, s. 182).   

▫ Normativ isomorfism – En effekt av att personal med samma 

utbildning likriktar sina respektive organisationer (Johansson 2006, s. 

21). En viktig källa är nätverk av professionella i och mellan 

organisationer. Normer och regler inom en profession används som 

stöd för organisationsmedlemmarnas agerande (Blom 2006, s. 182).   

 

• Rationella myter 

Organisationer påverkas ofta av föreställningar och antaganden, myter, som 

påverkar hur organisationer utformas och vad de gör. Organisationer som 

införlivar dessa institutionaliserade myter anses mer legitima och 

framgångsrika (Meyer och Rowan 1977, s. 340). När många tror på en 

föreställning och agerar som om den vore sann, är det fråga om en myt (Blom 

2006, s. 181). Rationella myter uppstår inom organisatoriska fält utifrån 

samhälleliga ideal, normer och värderingar. Genom att återspegla dessa kan 

organisationer erhålla legitimitet. Rationella myter kan leda till föreställningar 

om att en viss aktivitet skall genomföras enligt en viss procedur (Jakobsson 

2006, s. 139).   

   

• Särkoppling 

För institutionaliserade organisationer räcker det inte med att anpassa sig till 

rationaliserade myter, skenet av att de funkar måste också upprätthållas. Detta 

kan göras genom att organisationen kopplar loss den formella strukturen från 

det praktiska handlandet. Denna särkoppling möjliggör en vidmakthållning av 

en legitimerad struktur medan det praktiska arbetet kan fortgå enligt mer 

praktiska överväganden. Särkopplingen kan användas som medel för att få 

legitimitet (Johansson 2006, s. 27). Särkopplingar, eller lösa kopplingar, 

åtskiljer sättet man presenterar sig och det konkreta genomförandet. Det 

viktiga blir det man presenterar, vad som visas upp i skyltfönstret (Markström 
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2006, s. 91). Organisationers skyltfönsterlogik grundas på en offentlig press att 

vara effektiva och att erbjuda tjänster av god kvalitet (Socialdepartementet 

2009), vilket gör att de undviker publicera negativa resultat. På det sättet 

försäkras organisationer att de inte får dåligt rykte (Power et al. 2009, s. 302). 

 

3.4 Samband mellan nyinstitutionalism och organisationsteorins 

kategorier 

Vidare kommer vi att förklara hur nyinstitutionalism kan kopplas med alla fyra 

organisationsteorins kategorier: omvärldsperspektivet, socialpsykologiska och 

kulturella förhållanden, rationella klassiker och kritiska eller postmoderna 

perspektiv. 

Nyinstitutionalism bidrar med en ny synvinkel (Johansson 2006, s. 18) till det 

organisationsteoretiska området. Nyhetsfaktorn är att nyinstitutionalism flyttar 

fokus från organisationer själva till dess omgivning, i synnerhet till sociala och 

kulturella faktorer (Johansson 2006, s. 18). På detta sätt kan nyinstitutionalism 

kopplas med omvärldsperspektivet (Johansson 2015, s. 43), då organisationen 

avspeglar processer och strukturer som finns i det omgivande samhället. 

Johansson (2006, s. 20) benämner sociala och kulturella faktorer som 

institutionella krav eller rationella myter (Johansson 2006, s. 20), som 

påverkar organisationers handlingsutrymme och som, generellt sett, spelar en 

begränsande roll i organisationers liv (Johansson 2006, s. 18).  

 

Organisationer måste anpassa sig till dessa rationella myter, en aspekt som 

kopplar nyinstitutionalism med socialpsykologiska och kulturella 

förhållanden. Dessa förhållanden beskriver organisationer som levande 

organismer (Johansson 2015, s. 43) som måste anpassa sig för att ”överleva”. 

Organisationerna anpassar sig genom att använda samma lagar och regler 

(beroende på branschen), vilket gör att deras sätt att arbeta blir bl.a. 
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förutsägbart. Den aspekten bidrar till organisationers legitimitet (Johansson 

2006, s. 19). Att följa för detaljerade regler skapar inte bara förutsägbarhet, 

utan också ännu mer byråkrati enligt Ponnert och Svensson (2015). Att 

organisationen använder sig av låsta regler skapar en kedjereaktion som kallas 

för “problem-organisering-problem-ännu mer organisering” (Ponnert & 

Svensson 2015, s. 224), då detaljerade rutiner detaljeras ännu mer för att skapa 

mer kontroll. Däremot minskas organisationens handlingsutrymme, vilket 

leder till att problemet i sig inte lösas. Att ta sig genom den byråkratiska 

djungeln samtidigt som organisationen måste visa effektivitet för att kunna få 

samhällets förtroende, skapar en press som en del organisationer försöker 

undvika genom att använda särkopplingar (Johansson 2006, s. 20) eller fasader 

(Ponnert & Svensson 2015, s. 218). Särkopplingars roll är att övertyga 

omgivningen inte bara om att organisationen följer institutionella krav, utan 

också att det fungerar (Johansson 2006, s. 20), vilket inte alltid händer i 

praktiken. Ponnert och Svensson (2015, s. 218) beskriver den processen som 

en lös koppling mellan teori och praktik: “Det man säger och det man faktiskt 

gör behöver (…) inte vara detsamma, och arbetet kan bedrivas på ett annat sätt 

än vad den uttalade organisationsstrukturen ger sken av”. 

 

Det kan hända att organisationen följer regler på bekostnad av dennes 

effektivitet, men organisationen måste ändå låtsas att reglerna fungerar för att 

få ökad legitimitet (Johansson 2006, s. 20). Legitimitet kan i så fall tolkas som 

ett mål i sig enligt organisationsteorins rationella klassiker, som definierar 

organisationer som rationella instrument, skapade för att uppfylla deras ledares 

mål (Johansson 2015, s. 58). Johansson (2006, s. 20) tyder på att 

särkopplingarna kan handla om bl.a. makt och om organisationens överlevnad. 

Denna aspekt kan kopplas med organisationsteorins kritiska eller postmoderna 

perspektiv (Johansson 2015, s. 43), som upplever organisationer som 

förtryckande, som ett “uttryck för det kapitalistiska samhällets repression” 
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(Johansson 2015, s. 58). Kritiska och postmoderna perspektiv är bättre än 

andra teorier på att synliggöra “att den professionella styrningen inte 

nödvändigtvis är funktionell, utan att den bygger på professionernas 

egenintressen snarare än medborgarnas bästa” (ibid., s. 59). Detta kan påverka 

graden av skyltfönsterlogiks användning inom organisationer, samt på vilket 

sätt institutionerna inverkar på varandra.  

Organisationerna handlar inte bara om ökad rationalitet, utan också om makt: 

“En organisations (…) ansikte utåt återspeglar olika myter i dess omgivning 

om hur organisationer bör se ut än de krav på arrangemang som 

organisationens egna aktiviteter ställer” (ibid., s. 53). “Fasaden utåt och de 

dagliga aktiviteterna som inte överensstämmer” inom olika organisationer 

(ibid., s. 53), tolkar vi som en relevant beskrivning av skyltfönsterslogik. Det 

kritiska perspektivet ifrågasätter också maktbalansen mellan organisation och 

klienter, då det inte är säkert att “medborgarna har några egentliga möjligheter 

att påverka verksamheterna i praktiken” (ibid., s. 59). Samma författare 

rekommenderar det kritiska perspektivet som det mest användbara i fall en 

söker efter “alternativa sätt att organisera” (ibid., s. 59). 

Avslutningsvis hjälper nyinstitutionalism till att förstå hur organisationerna 

stabiliseras och likformas, vilket vi kommer att använda i vår analys av data 

som vi har fått från intervjuerna och offentliga dokumenten.  

 

4. Metod  

Under detta avsnitt redogörs hur studien genomförts. Vi har delat avsnittet i 

åtta mindre kapitel, där vi presenterar våra metodologisk ansats, 

datainsamlingsmetod, kvalitetskriterier, urval av intervjupersoner och 

dokument, databearbetning och analysmetod, etiska överväganden, 

arbetsfördelning och avslutningsvis metoddiskussion.     
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4.1 Metodologisk ansats 

Vi har valt att använda triangulering i vår uppsats. Triangulering innebär att 

samla in och jämföra data från flera olika källor. Samtidigt som den är ett 

vanligt val inom kvalitativa studier, är den också viktig för alla former av 

empirisk forskning (Yin 2013, s. 155). Triangulering bidrar till att skapa en 

ökad validitet för studien, eftersom resultatet av en metod kan kompletteras 

genom att använda en metod till (Denscombe 2009, s. 188). Med hjälp av 

triangulering har vi kunnat jämföra data från både rapporter och intervjuer och 

verifiera om de leder till samma resultat eller inte (Yin 2013, s. 155), genom 

att undersöka hur metoderna stöttar varandra.  

Triangulering kan dock upplevas som en krävande metod, eftersom forskarna 

behöver investera mycket tid och energi för användningen av flera metoder. 

Detta kan påverka studiens kvalitet i stort sett, eftersom den kan bli invecklad 

och svårare att förstå med tanke på att data behöver insamlas med hjälp av 

flera metoder och sedan jämföras (Denscombe 2009, s. 190).  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

För att samla in data för vår studie har vi använt oss 

av både semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys av offentliga 

dokument (Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning 

inom individ- och familjeomsorgen utgiven av SKL och RKA, men också 

kommunala rapporter). Den kvalitativa metoden, som vi har använt för att 

samla in data från semistrukturerade intervjuer, beskrivs av Ahrne och 

Svensson (2011, s. 11) som den analysen som “bygger på intervjuer, 

observationer eller analys av texter som inte direkt utformas för att analyseras 

kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg”. Den metoden 

hjälper forskaren att förstå en situation eller att hitta mönster i det problemet 

som analyseras (Trost 2007, s. 23). Dessutom hjälper den kvalitativa metoden 

till att indirekt tolka andra fenomen, så som hur makt opererar eller hur beslut 
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tas inom organisationen, fenomen som annars kan vara svårt att förklara 

genom en kvantitativ metod, enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 12). 

Vi kommer att vidare presentera de båda källorna:   

 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer    

I jämförelse med strukturerade intervjuer som innebär en fast frågelista och 

som används i synnerhet i det kvantitativa tänkandet, är semistrukturerade 

intervjuer mer anpassbara eftersom intervjuaren får använda en blandning av 

slutna och öppna frågor som ofta kopplas ihop med “varför” eller “hur” frågor 

(Adams 2015, s. 493).  Under en semistrukturerad intervju får frågelistan 

anpassas till situationen, uppföljningsfrågor kan ställas och även nya ämnen 

kan diskuteras, beroende på kontexten (Ahrne & Svensson 2011, s. 40). 

Semistrukturerade intervjuers användning rekommenderas om forskarna 

behöver genomföra en evaluering genom att intervjua personer med 

ledningserfarenhet, vilket är det vi har planerat göra för att samla in en del av 

materialet (Adams 2015, s. 494). 

Vi har samlat in muntlig information med hjälp av fem semistrukturerade 

intervjuer (Adams 2015, s. 493), genom att kontakta verksamhetsansvariga 

inom IFO från flera kommuner. Vi har fått fem svar, medan resten av de som 

vi har kontaktat har tackat nej eller valt att inte svara på inbjudan.  Med tanke 

på intervjuers relevans för studien, samt på tidsramen, har vi begränsat oss till 

att intervjua enhetschefer som jobbar inom Individ och Familjeomsorg i södra 

Sverige. De har arbetsuppgifter som innebär ledning av verksamheter, samt 

verksamhetsutveckling.   

 

Personerna har kontaktats via e-post, respektive via telefon i början, för att 

skapa första kontakten. Sedan har vi skickat ett missivbrev, där vi har mer 

detaljerad beskrivit vår studie, samt har vi beskrivit datainsamlingsmetodens 

etiska aspekter. Tiden för intervjun har valts beroende på den intervjuades 

möjlighet att träffas, medan platsen har bestämts beroende på hur lättillgänglig 
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för alla deltagare den har varit (Yin 2013, s. 43). Oftast har intervjun tagit plats 

på den intervjuades arbetsplats. Personerna har valt att svara anonymt på våra 

frågor och dialogen uppmuntrades under intervjun, med möjlighet för båda 

sidorna att ställa följdfrågor (Yin 2013, s. 138). 

Eftersom intervjuerna har tagit plats i olika städer och i flera miljöer, har vi 

delat antalet intervjuer (Yin 2013, s. 45). Var och en av oss har 

genomfört minst två intervjuer.     

   

4.2.2 Offentliga dokument    

Förutom intervjuer innehåller vår studie också en skriftlig datainsamling, det 

vill säga en dokumentanalys av offentliga dokument (SKL:s och RKA:s 

vägledningsdokument, men också kommunala rapporter). Dokumentanalys 

beskrivs som en stabil metod av att insamla och jämföra offentlig information 

från flera skriftliga källor, bl.a. handböcker och rapporter (Berg 2003). Både 

vägledningsdokumentet och kommunala rapporter presenteras vidare: 

 

• Vägledningsdokumentet från SKL och RKA  

Det dokument vi analyserat fann vi genom att gå in på SKL:s hemsida och 

använda sökorden “SKL brukarundersökning”. Dokumentet som vi valde ut 

beskriver hur SKL:s brukarundersökning och dess resultat rekommenderas 

användas i verksamheterna. Kommuner ansvarar för det praktiska 

genomförande samt för analys och återkoppling till brukarna (SKL 2017).  

Resultatet publiceras i Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) och ingår 

också i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultaten av 

brukarundersökningarna redovisas per verksamhetsområde (t.ex. ekonomiskt 

bistånd), respektive målgrupp (t.ex. vårdnadshavare) och som ett samlat 

resultat för hela individ- och familjeomsorgen i kommunen. I Kolada är det 

möjligt för kommunen att jämföra sig med de andra deltagande kommunerna. 
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I Kolada läggs även resultaten från öppna jämförelse (ö.j) in. Ö.j baseras 

främst på en enkät som skickas ut till kommuner samt stadsdelar i Stockholm 

och Göteborg, men även resultat från SKL:s brukarundersökningar redovisas 

i ö.j. Socialstyrelsen presenterar en sammanställning (Socialstyrelsen 2019) 

samt material för att tolka och förstå resultaten (Socialstyrelsen 2018).  

 

• Kommunala rapporter 

För att finna rapporter av hur brukarundersökningen använts i olika kommuner 

har vi använt oss av sökorden “SKL brukarundersökning”, “rapport 

brukarundersökning”, “IFO brukarundersökning” på Google sökmotor.  

De flesta kommunerna publicerar rapporter som handlar om SKL 

brukarundersökningens resultat, men inte om hur resultaten har använts inom 

kommunens utvecklingsarbete. Vi har bara hittat tre rapporter där olika 

kommuner beskriver hur de har använt SKL brukarundersökningens resultat i 

arbetet. Rapporterna presenteras kort vidare:  

o Den första rapporten handlar om en lokal analys kring IFO som 

genomfördes av socialnämnden i Marks kommun 2016 och som 

grundas på SKL:s brukarundersökning. IFO i Marks kommun består 

av Vuxenenheten (missbruks- och beroendevården), Försörjnings-

stödenheten och Familjeenheten (barn- och ungdomsvård).  

o Den andra rapporten genomfördes av Oskarshamn kommun 2017. IFO 

enheterna som inkluderades i SKL:s brukarundersökning var missbruk 

& beroende, den sociala barn- och ungdomsvården/vårdnadshavare, 

den sociala barn- och ungdomsvården/ungdomar, ekonomiskt 

bistånd samt ensamkommande barn/unga.   

o Den tredje rapporten handlar om Österåker kommun. Den 

genomfördes 2018 av kommunens socialnämnd och den analyserar 

resultaten från enheterna Stöd till barn och Unga (uppdelat på 

vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre), Ekonomiskt Bistånd 

och Vuxenstöd (missbruks- och beroendevård).  
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Rapporterna använder ett genomgående organisationsperspektiv och de har 

hjälpt oss att bättre förstå hur olika kommuner har använt SKL:s 

brukarundersökning i deras utvecklingsarbete. Informationen som har 

publicerats i de tre rapporterna har använts under vårt analysarbete, 

som empiriskt material.  För att få mer nyanserad information, har vi valt att 

komplettera vår data med de tre ovannämnda rapporterna.  

Vi vill verifiera vilka likheter och olikheter som finns i dokumenten och 

intervjuerna. För att kunna göra detta kommer vi att använda oss av 

triangulering. Enligt Yin (2013, s. 155) är triangulering en “viktig metod för 

alla former av empirisk forskning, inte bara kvalitativ forskning”. Den består 

av datainsamling från flera källor där olika data jämförs för att verifiera om 

det finns gemensamma faktorer som leder till samma resultat. Även om 

begreppet triangulering pekar på tre olika källor av information, får även två 

källor användas (Yin 2013, s. 155). Genom triangulering kommer vi att 

jämföra data från våra källor - rapporter och intervjuer - för att verifiera om de 

innehåller lika data som kan leda till samma resultat.     

 

4.3 Kvalitetskriterier    

Studien måste respektera fyra kvalitetskriterier enligt Lincoln 

och Guba (1985). Kvalitetskriterierna är tillförlitlighet (credibility), 

bekräftelse (confirmability), pålitlighet (dependability) och överförbarhet 

(transferability) och kan användas i både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Tillförlitlighet kan skapas genom att jämföra data från olika källor, enligt 

Lincoln och Guba (1985). Vi kommer att göra detta genom att jämföra 

information från intervjuer och information från offentliga dokument, det vill 

säga genom triangulering (Yin 2013, s. 155). Bekräftelse handlar om huruvida 

studiens resultat överensstämmer med data och om forskaren har varit objektiv 

(Bryman 2008), medan pålitlighet innebär att redogöra på ett fullständigt och 

tillgängligt sätt var och en del av forskningsprocessen, så att delarnas kvalitet 
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kan sedan evalueras (Bryman 2008). När det gäller överförbarhet, vill vi förstå 

om undersökningens resultat utifrån nyinstitutionalism kan användas för att 

förstå liknande fenomen i andra kommuner som vi inte har undersökt, det vill 

säga hur mycket kan resultatet generaliseras (Bryman 2008).   

En del av personer har redan sagt under intervjun att de vill informeras om 

studiens resultat. De andra som inte har sagt det, har informerats om att det 

finns möjlighet att få en kopia av studien när den är klar, vilket de har tackat 

ja till.   

   

4.4 Urval  

Vidare kommer vi att beskriva urvalskriterierna som vi har använt för att 

selektera intervjupersoner och rapporter. 

4.4.1 Urval av intervjupersoner 

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar har vi valt att 

intervjua fem personer som har ledningspositioner vid olika verksamheter 

inom IFO. Ett kritiskt argument som kan ges mot urval och antal 

respondenter är att de inte är representativa för en bredare kategori.  Att 

intervjua dem har hjälpt oss samla in data som vi sedan har 

jämfört med informationen som vi har fått från dokumentanalysen. Kriterierna 

som vi hade i åtanke när vi granskade valet av intervjupersoner var 

verksamheters närhet till Karlskrona, samt intervjupersoners erfarenhet av att 

leda verksamhet inom IFO.    

 

Vi har försökt att hitta verksamheter som jobbar med både barn och vuxna, för 

att kunna få en bredare och relevantare uppfattning av hur SKL:s 

brukarundersökning har genomförts, samt hur dess resultat har använts i 

verksamheten. Ett kriterium för urvalet av intervjupersonerna var att  

personerna skulle ha ledningsposition inom IFO. Ett annat kriterium var att 

verksamheterna skulle finnas i geografisk närhet.   
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4.4.2 Urval av offentliga dokument    

Ett kriterium som vi har använt för urvalet har varit att rapporterna ska 

innehålla rekommendationer om användningen av SKL:s brukarundersökning 

och dess resultat, samt att rapporterna ska vara knutna till SKL:s 

brukarundersökning och användningen av dess resultat. Det är svårt att hitta 

rapporter där kommunerna beskriver hur de har använt SKL 

brukarundersöknings resultat för att förbättra sitt arbete. Vi har läst 

ungefär 25 rapporter om olika brukarundersökningar som kommunerna 

genomför, men vi har bara hittat tre där kommunerna beskriver syftet med 

undersökningen samt hur de arbetat med genomförandet 

och resultaten av SKL:s brukarundersökning. Vi har valt dessa tre rapporter 

för att bidra med aktuell och relevant empiriskt material till vår 

studie. Eftersom SKL:s brukarundersökning startade 2015 har vi begränsat 

vår sökning till perioden 2016 - 2018. Att rapporterna kommer från olika 

område i Sverige (Oskarshamn, Marks och Österåker kommun) kan vara 

relevant eftersom kommunerna finns långt ifrån varandra.   

4.5 Databearbetning och analysmetod   

Härmed beskriver vi hur vi har bearbetat och analyserat data från våra två 

källor - intervjuer och rapporter. 

4.5.1 Intervjuer 

Vi har bearbetat vår data i stort sätt tre etapper. Först har vi samlat in data 

genom att transkribera intervjuerna och att tematisera 

innehållet med stöd av våra frågeställningar. Alla respondenters användbara  

svar har sammanfattats och kodats med hjälp av axial kodning, en metod som 

vi har använt för att generera kategorier, att utveckla de systematiskt och att 

länka dem till andra underkategorier (Yin 2013, s. 189). De kategorierna som 

vi har först använt för att organisera respondenternas svar presenteras vidare:  
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• Verksamhetens upplevelse av brukarundersökningen   

• Brukarundersökningens genomförande   

• Anledningar för brukarundersökningens genomförande   

• Utfått information via brukarundersökningen   

• Upplevelse av brukarundersökningens innehåll   

• Användning av resultatet   

• Förändringsstrategier efter utvärderingsresultat   

• Användning av jämförelsemöjligheter   

• Återkoppling till brukarna   

• Kunskapsspridning i verksamheten eller mot politiker    

 

Vidare har vi sorterat data ännu mer under fyra olika underkategorier. 

Underkategorierna består av följande frågor:    

• Varför genomförs brukarundersökningen?   

• Hur involveras brukarna i brukarundersökningen och dess resultat?   

• Vilken syn och förhållningssätt har respondenterna till 

brukarundersökningen och dess resultat?   

• På vilket sätt används resultaten i kvalitetsarbetet?   

Till slut har vi märkt att den informationen som har filtrerats kan remonteras 

för att skapa nya data. Remontering definieras av att hitta mönster i data och 

av att omorganisera informationen enligt dessa nya mönster (Yin 2013, s. 192). 

Vi har samlat ihop de liknande svaren från intervjuer och vi har försökt hitta 

mönster i den remonterade data. Vi har hittat tre gemensamma teman som 

respondenterna återigen nämner när de svarar på våra frågor: kvalitet, 

brukarperspektiv och jämförelser mellan kommuner. Under 

remonteringsprocessen har vi använt oss av negativa fall (Yin 2013, s. 199) 

för att ta bort information som inte var relevant för vår studie. Negativa fall 

beskrivs (Yin 2013, s. 199) som den data som verkar likna varandra men, vid 

en djupare analys, visas det att den inte gör det. Det vill säga att vi har märkt 

att olika svar inte kan kopplas på något sätt, även om utåt sett verkade vara 
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lika i början, och den data har vi tagit bort. Sista steget har varit att analysera 

respondenternas svar, tolka dem och dra slutsatser med hjälp av tidigare 

forskning, kunskapsöversikt och teori.  

  

4.5.2 Rapporter 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi analyserat information från 

vägledningsdokumentet som beskriver hur brukarundersökningen skall 

genomföras, syftet med brukarundersökningen samt användningen av dess 

resultat. Även brukarenkätens innehåll har till viss del beaktats i analysen, då 

det vi anser att innehållet kan påverka hur och varför undersökningen används, 

även om utformningen av enkäten i sig inte är föremål för vår studie. Vi har 

också valt data om vem som ansvarar för resultatens sammanställning och 

publicering. Vid rapporter har vi använt samma databearbetningsmetod som 

vid intervjuer: först har vi delat och organiserat informationen under olika 

kategorier med hjälp av axial kodning (Yin 2013, s. 189). Kategorierna består 

av 10 frågor som listas undan:    

 

• Hur beskrivs brukarundersökningen?   

• Hur beskrivs genomförandet av undersökningen?   

• Hur motiveras genomförandet av undersökningen?   

• Vilken information beskrivs undersökningen kunna tillföra?   

• Hur ska/har resultaten av undersökningen använts?   

• Hur kan/har utvärderingsresultatet använts i kvalitetsarbetet?   

• Vilka jämförelsemöjligheter finns i KOLADA?   

• På vilket sätt beskrivs brukarperspektivet gällande återföring, 

medverkan, påverkan av kvalitetsarbetet?   

• Hur beskrivs kunskapsspridning av resultatet av 

brukarundersökningen och eventuell utvärdering?   
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Vidare har vi sorterat rapporters ny insamlade data ännu mer 

under tre underkategorier. Underkategorierna består av de följande tre 

frågorna: 

    

• Varför genomförs brukarundersökningen?   

• Hur involveras brukarna i brukarundersökningen och dess resultat?   

• Vilken syn och förhållningssätt har respondenterna till 

      brukarundersökningen och dess resultat?   

Till slut har vi remonterat (Yin 2013, ss. 192-193) data enligt samma process 

som vi har använt vid intervjuerna. Vi har hittat tre gemensamma teman i den 

remonterade informationen från rapporterna, och de är: kvalitet, 

brukarperspektiv och jämförelsemöjligheten.  Samma tre teman återfinns i 

data som vi har samlat in från intervjuerna. 

 

4.6 Etiska övervägande    

När det gäller studiens etiska aspekter, finns det krav från både samhället och 

individerna själva. Vi kommer att fokuseras på samhällsnivå, respektive 

på samhällets möjlighet att få tillgång till studiens resultat, samt på 

individnivå, det vill säga på att skydda respondenternas integritet och privata 

data.    

Forskarna har flera etiska plikter, bl.a. att forska etisk och att öppet beskriva 

både datainsamlingsmetoderna och studiens resultat (Hermerén 2011, s. 12), 

så att samhället kan lätt få tillgång till studiens data i fall detta 

behövs. Transparens är, i detta fall, ett nyckelord. Vår studie kommer att 

finnas tillgänglig för de intervjuade personerna, en förfråga som redan har 

diskuterats inför intervjun. Studien kommer också att publiceras på 

DIVA portalen, där alla intresserade läsare kan ha tillgång till den.   

Att forska etisk innebär bl.a. att inte orsaka någon fysisk eller psykisk skada 

till de personerna som, på ett eller annat sätt, är inblandade i 
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forskningsprocessen (Hermerén 2011, s. 16). Mer precis innebär det 

att använda sig av fyra aspekter som skyddar respondenternas integritet: 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.    

 

Att använda sekretess innebär att inte lämna ut känsliga uppgifter om 

respondenterna. Sekretess kopplas ofta med tystnadsplikten, som handlar om 

att inte prata med någon annan person om brukarens/respondentens personliga 

förhållande, hälsotillstånd m.m. (ibid., ss. 66-67). Att inte lämna ut 

brukarens/respondentens identitet handlar om att behålla sin anonymitet, så att 

ingen kan identifiera vilken person har svarat på vilket sätt i exempelvis en 

enkät. Sist men inte minst skyddar konfidentialitet respondenternas integritet 

och rätt till privatliv genom att forskarna inte lämnar ut personlig information 

som kan leda till fysisk, psykisk eller moralisk skada för respondenterna (ibid., 

ss. 68-69).    

Alla dessa fyra aspekter har varit nödvändiga under vår studie, eftersom vi har 

genomfört intervjuer med personer som jobbar på ledningspositioner inom 

IFO. De har valt att svara anonymt under intervjun, både för att skydda sin 

integritet och för att kunna ge objektiv information. De har informerats via 

remissbrev om att deltagandet är frivilligt, om att deras privata data är 

konfidentiella och om att de får avbryta intervjun när som helst, utan att 

behöva förklara orsaken. Eftersom vi har fått känsliga personuppgifter om 

respondenterna (SFS 2003:460, 3 §), är vi skyldiga att skydda respondenternas 

identitet, att anonymisera vissa data och att inte lämna ut mer information än 

den som nödvändig för studiens syfte, vilket respondenterna har informerats 

om.     

 

När det gäller vårt material för dokumentanalys, har vi valt tre rapporter som 

kommer med information som har redan publicerats på olika sätt. Redan 

publicerat resultat får användas om det analyseras tillsammans med 

andra typer av forskningsmaterial och om de tillsammans leder till ny 
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kunskap som inte hade funnits tidigare (God Forskningssed 2017, s. 19).  En 

kritisk analys av materialet och en sammanställning av redan publicerat 

information kan bidra till kunskapsnivån, vilket kan vara ett exempel på 

forskning (God Forskningssed 2017, s. 19). Kunskapen behöver också vara 

aktuell, det vill säga att den inte måste ha publicerats för många 

år sedan. De tre rapporterna publicerades 2016, 2017 och 2018, vilket vi anser 

vara aktuell information.    

   

4.7 Arbetsfördelning   

Under vårt arbete har vi delat upp både materialet som vi behövde gå igenom 

(artiklar, rapporter, böcker), så väl som intervjuerna som vi har genomfört. Vi 

har också delat upp antal personer som behövde kontaktas för att intervjuas 

och var och en av oss har intervjuat minst två personer, samt har transkriberat 

sina egna intervjuer. Vi har samarbetat bra under arbetsprocessen och vi har 

hjälpt varandra genom att diskutera fram lösningar. Vi har ständigt diskuterat 

och kompletterat varandras texter, men i stort har Alexandra skrivit Inledning, 

Tidigare Forskning, Resultat & Analys, samt Diskussion. Alina har skrivit 

Teori, Metod, studiens Avgränsningar och Avslutning. Vi har arbetat 

tillsammans med referenshantering, Alina har tagit ansvar för textens akribi. 

 

4.8 Metoddiskussion  
I det här underkapitlet kommer vi att reflektera kring hur datainsamling och 

triangulering har fungerat för oss.  

Vi har märkt olika fördelar och nackdelar i vår datainsamlingsmetod, beroende 

på om materialet har insamlats från intervjuer eller från skriftiga material. Att 

välja semistrukturerade intervjuer i stället för strukturerade intervjuer har 

hjälpt oss att få snabb feedback och förklaringar från respondenterna, en 

möjlighet som vi inte hade haft om vi hade använt strukturerade intervjuer. 

Däremot har intervjuerna varit relativ tidskrävande, eftersom vi behövde bl.a. 
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åka till andra städer för att möta respondenterna, samtidigt som det tog lång 

tid att transkribera inspelningarna och redigera texterna. Vår ambition var att 

intervjua flera personer, men någon tackade nej till att delta och ytterligare 

några svarade inte. 

Det skriftliga materialets fördel var att informationen var redan insamlad och 

strukturerad, däremot kunde vi inte få ytterligare information vid eventuella 

frågor, vilket har ibland skapat oklarhet. Även den här typen av material har 

varit tidskrävande, eftersom det inte var lätt att hitta kommunala rapporter om 

precis det ämnet som vi sökte. 

 

En annan aspekt angående vårt material är att det beskriver en begränsad del 

av IFO:s verksamheter. Den data som vi har fått från fem intervjuer och tre 

rapporter kan bara skapa en begränsad bild av verkligheten. För att kunna 

generalisera resultatet har vi valt att analysera studiens resultat med hjälp av 

nyinstitutionalism och dess teoretiska begrepp som används för att förstå 

vilken betydelse SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s 

verksamheter har. Förhoppningen är att studien ska bidra till ökad förståelse 

av hur lokala verksamheter kan förstås i relation till liknande kommunala 

verksamheter. Så som Roald och Køppe (2008, s. 86) beskriver det, brukar 

generaliseringen användas inom samhällsvetenskapliga, kvalitativa studier 

vems metod baseras på relativt få fall av fenomenet som studeras. En kritisk 

reflektion som återkommer ofta enligt författarna (Roald & Køppe 2008, s. 

88), är att resultatet som produceras genom generalisering är ofta för subjektivt 

och specifikt. Däremot argumenterar de (ibid., s. 90) att samhällsvetenskap 

redan har legitimitet och vetenskaplighet som inte ges genom specifika 

metodval. Genom att acceptera att inom samhällsvetenskapliga frågor finns 

det flera sanningar och synvinklar (ibid., s. 91) kan generalisering leda till ett 

legitimt resultat, en princip som vi har applicerat under vår studie. 
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Eftersom rapporterna och intervjuerna var för sig inte hade gett tillräcklig 

information, har vi upplevt att triangulering var en bra lösning. Den har hjälpt 

oss att öka studiens validitet genom att jämföra data från både intervjuer och 

rapporter, samt genom att hitta likheter och mönster i informationen. 

Triangulering kan bidra till att resultaten blir ännu mer kontrollerade (Bryman 

& Bell 2013, s. 82), vilket vi har upplevt som en stor vinst under vår analys. 

Exempelvis visas i rapporterna att kommunerna har arbetat vidare med 

brukarundersökningens resultat, medan våra respondenter har berättat under 

intervjuerna att verksamheterna inte har arbetat med det. Den här skillnaden 

har vi upplevt som intressant och genom triangulering har vi kunnat få ett mer 

nyanserat resultat.  

 

5. Resultat och analys  

Med hjälp av tidigare forskning inom området och vald teoretiska ram som 

tidigare presenterats i texten är vår ambition att besvara våra frågeställningar 

utifrån insamlad empiri. Analysen presenteras tillsammans med resultaten för 

att få ett bättre flöde och förhoppningsvis utgöra en mer tilltalande text för 

läsaren. Hela kapitlet avslutas med ett diskussionsavsnitt. I 

diskussionsavsnittet knyter vi samman vårt resultat och för ett resonemang 

kring tidigare forskning och teori i förhållande till empiri samt tankar kring 

vidare forskning.   

I kommande kapitel redogörs för resultaten av våra intervjuer samt de 

dokumenten vi har granskat. De citat som görs av utsagor från intervjupersoner 

kommer att redovisas med förkortningen IP samt ett nummer som står för 

vilken av våra intervjupersoner som uttalat sig. De citat som är tagna ur 

rapporterna vi granskat kommer att benämnas med bokstaven R samt en siffra 

som representerar vilken av kommunerna rapporten kommer ifrån. Den 

information som kommer från SKL:s och RKA:s vägledningsdokument 

benämns SKL. 
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Av de verksamheter som intervjupersonerna representerar är det en som inte 

genomfört SKL:s brukarundersökning inom IFO. De övriga intervjuade har 

deltagit en eller flera gånger i undersökningen. Detsamma gäller de kommuner 

som presenteras i rapporterna, en av kommunerna deltar vartannat år, de 

övriga två har deltagit tre år.  De tre teman som trätt fram under bearbetningen 

av datamaterialet är: kvalitet, brukarperspektivet och jämförelsemöjligheten. 

Resultaten kommer därför att presenteras i avsnitt uppdelade utifrån ovan 

nämnda teman.  

 

5.1 Kvalitet 

SKL:s brukarundersökning inom Individ och Familjeomsorg (IFO) omfattar 

fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och 

tillgänglighet. Enkäten består av åtta frågor: en bakgrundsfråga och sju 

kvalitetsfrågor. De intervjuade anger att brukarundersökningen genomförs för 

att mäta kvaliteten av verksamheten, men även för uppföljning och 

utvecklingsarbete. 

  

Det ingår i kvalitetsarbetet. Det handlar om att ha detta som en input 

omkring hur man upplever situationen, en kvalitetsmätare kan man 

säga. Det är inte bara att vi är tvungna till att ha ett kvalitetssystem, 

utan jag tror att verksamheten tror att det systematiskt kan förbättra 

oss. Vi kan ha det som en del i förbättringsarbete helt enkelt.  

  Citat IP1 

 

Av de rapporter som granskats framkommer att kommunerna främst anger att 

de genomfört SKL:s brukarundersökning för att få underlag till 

utvecklingsarbete, målsättningar och förbättringsområden samt för analyser av 

verksamheten. Detta går i linje med vad SKL framhåller som syfte med 

brukarundersökningen. 
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Syftet med brukarundersökningen är att få kunskap om hur brukarna 

upplever kvalitén i individ- och familjeomsorgens 

myndighetsutövning.  

                       Citat SKL  

 

Verksamheterna är inte självständiga utan anpassar sig, formar sig och är 

beroende av andra omgivningar (Johansson 2006, s. 17; Meyer & Rowan 

1977, s. 348). NPM och EBP har varit drivkrafter till utvärderingsböljan 

(Vedung 2004; Johansson, Denvall & Vedung 2015) och har med största 

sannolikhet även påverkat verksamheterna och deras aktiviteter. Inom de båda 

doktrinerna är kvalitet ett centralt begrepp, om än ur olika aspekter. Att kvalitet 

framställs som en orsak till användningen av SKL:s brukarundersökning är 

därför inte särskilt överraskande.   

 

Vidare framkom det att användningen av SKL:s brukarundersökning delvis 

beror på yttre påtryckningar. 

 

Det här handlar ju om en kvalitetssäkring, så tillhör ju det ett system, 

du ska följa upp dina insatser och då är ju brukarröst, alltså det är ju en 

del av en uppföljning och kvalitetssäkring. Så är det ju faktiskt sagt att 

det ska vara så! (litet skratt) Om vi nu får uttrycka oss så? Vi har ju 

inte så mycket…vi har ju egentligen inte något val i det, utan det är 

något som vi måste göra.  

Citat IP3 

 

Begreppet kvalitetssäkring används för att beskriva yttre påtryckning och 

återfinns även i en av rapporterna som orsak till användningen av SKL:s 

brukarundersökning.  Dessa uttalanden, i kombination med det faktum att alla 

verksamheter utom en av de som ingår i studien har genomfört SKL:s 

brukarundersökning, gör att verksamheternas aktivitet kan liknas vid 

isomorfism. Vilket innebär att de formar sig utifrån omgivningens 
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institutionella krav (se Johansson 2006, s. 19). IP3:s uttalande om att det inte 

finns något val i användningen av SKL:s brukarundersökning tyder på 

tvingande isomorfism som kan bestå av både formellt och informellt tryck (se 

Johansson 2006, s. 21; Blom 2006, s. 181). Vår tolkning är att trycket dels kan 

utgöras av formellt krav på systematiskt kvalitetsarbete och informella krav 

rörande effektivitet och kunskapsbasering i spåren av NPM och EBP.  

 

IP5 berättar att verksamheten inte har genomfört SKL:s brukarundersökning. 

Däremot har verksamheten använt Kolada där resultaten av SKL:s 

brukarundersökning redovisas.  

…så vi har tittat på olika tendenser olika behov som finns i andra 

kommuner där man kanske har gjort den här brukarundersökningen. 

Och så har vi gjort lite copy-paste. 

 Citat IP5 

 

Kommunen som IP5 representerar är den minsta av dem som ingår i vårt 

intervjumaterial. Verksamheten imiterade andra inom samma verksamhetsfält, 

handlingen kan förklaras av mimetisk isomorfism (se Johansson 2006, s. 21; 

Blom 2006, s.182). Mimetisk isomorfism innebär att mer legitima 

organisationer efterliknas för att höja den egna legitimiteten. 

De intervjuade och rapporterna anger att de använder sig av SKL:s 

brukarundersökning utifrån möjlighet till verksamhetsutveckling och 

förbättringsarbete.  

Resultatet från brukarundersökningen ska användas som ett 

kunskapsunderlag för att stimulera förbättringsarbete i verksamheten. 

För att resultatet ska komma till användning krävs engagemang i 

analys- och utvecklingsarbetet. 

Citat SKL 

 

De flesta av intervjupersonerna svarar att resultaten skapar en generell bild av 

verksamheten, men uppfattning om hur resultaten kan användas varierar. 
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Några intervjupersoner utvecklar hur de generella svaren kan användas som 

en fingervisning i vilka områden som behöver undersökas närmre. 

… min gissning, utan att egentligen veta, är att resultaten är ganska 

likartade i kommunerna och fångar inte upp de skillnaderna som skulle 

finnas och man fångar definitivt inte upp de kritiska fallen. 

 Citat IP2 

 

Och då ger ju de här siffrorna oss ett underlag att jobba vidare med den 

frågan. Varför tycker de inte det? Och då får man ju fundera vidare på 

en analys, där…hur man ska jobba vidare med den frågan. Och det 

behöver man ju göra, då kan man ju gå till kommuner som har väldigt 

bra utfall här, där deras brukare är jättenöjda och tycker att de hjälper. 

Vad gör dom som inte vi gör? Det är ju en ju en analys att göra. 

 Citat IP4 

 

En hjälp i analysarbetet är t.ex. kortversionen av handboken för Öppna 

jämförelser i socialtjänst. Den ger stöd i hur man kan analysera och 

använda resultatet i förbättringsarbete. 

Citat SKL  

Det visade sig under intervjuerna att det inte var någon av verksamheterna som 

hade använt resultaten av SKL:s brukarundersökning i analyser för att 

förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. De flesta angav låg 

svarsfrekvens som orsak till att resultaten inte kunde användas. Det fanns 

också andra funderingar kring resultatens validitet gällande verksamhetens 

kvalitet:  

Ja, det kan ju också vara att man har en förväntning att… alltså det kan 

vara någon faktisk omständighet liksom. Den typen av fråga, alltså, det 

har ju betydelse om man…ställer den frågan på det sättet och sedan… 

Det är klart att människors liv inte i något stort sätt förändras därför att 

man har fått försörjningsstöd, utan man är fortfarande fattig och livet 

är ekonomiskt jobbigt.    

  Citat IP2 
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De intervjupersoner som deltog berättade att de genomfört SKL:s 

brukarundersökning mer än en gång. Utifrån av intervjuerna visar resultatet på 

att verksamheterna framhåller att SKL:s brukarundersökning används för olika 

syften, som förbättrings- och utvecklingsarbete men ingen av de intervjuades 

verksamhet har använt resultaten i sådant arbete. Inom nyinstitutionalismen 

används begreppet särkoppling för att beskriva hur organisationer kopplar loss 

den formella strukturen från det praktiska handlandet (Johansson 2006, s. 27).  

 

I materialet från rapporterna framkommer att resultaten från 

brukarundersökningen använts till viss del för utvecklingsarbete och analys: 

Varje berörd enhet inom IFO har fokuserat på två områden som 

bedömts mest angeläget att granska djupare. Tänkbara förklaringar har 

prövats och slutsatser dragits. Efter analysen har åtgärder planerats och 

kommer att vidtas utifrån den fördjupade kunskapen. Denna rapport 

redovisar de områden som varje enhet har analyserat och de 

förbättringsåtgärder som ska genomföras.  

   Citat R1 

En annan kommun har gjort 70 analyser inklusive genusanalyser. Dessa 

presenterades dock inte i rapporten. Utifrån de åtta frågor som ingår i 

brukarenkäten vore det intressant att undersöka vilka analyser som gjorts. De 

enskilda enheterna inom organisationen har fått del av analyserna för att 

kunna använda dem i förbättringsarbetet. I den tredje rapporten uppmanas 

varje enhet att analysera sitt resultat och fundera på förbättringsområden. Om 

detta sedan har gjorts går inte att utläsa i rapporten.  

 

Sammantaget visar resultatet från rapporterna på att de enbart delvis har utfört 

det analys och utvecklingsarbete som dels SKL menar är syftet med 

brukarundersökningen, dels de själva angett som anledning att utföra 

undersökningen. Vilka analyser som gjorts och vad de visat på framkommer 

inte i rapporten. Eftersom verksamheternas handlingar inte tydligt hänger ihop 
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med det de formellt framhåller att undersökningen skall användas till finns en 

lös koppling. Lösa kopplingar och särkoppling används av organisationer för 

att upprätthålla sin legitimitet (Markström 2006, s. 83). 

 

Vi återkommer till en bredare analys i slutet av kapitlet där ovanstående 

upptäckt gällande materialet från intervjuerna och dokumenten kommer 

beaktas. 

5.2 Brukarperspektiv 

5.2.1 Kvalitet  

Majoriteten av de intervjuade angav att undersökningen genomfördes för att få 

information om brukarnas uppfattning om verksamheten. 

Vi vill veta att det vi gör hjälper, att våra brukare får bästa möjliga 

hjälpen och stödet av oss. Och att vi beter oss på ett bra sätt när vi 

träffar dem och att de får vara delaktiga och att de känner att det vi har 

gjort har spelat någon roll för dem. Det är ju syftet. 

  Citat IP4 

Brukarna är den viktigaste faktorn för att kunna bedöma kvalitet i vårt 

arbete. Vi kan inte göra det själva och få samma relevans i det.   

  Citat IP1 

 

Det framkom också andra tankar kring brukarundersökningens användning i 

en av rapporterna: 

Det är också ett material som stärker de förtroendevalda i dialog med 

medborgarna. 

   Citat R3 

Citat ovan ser vi som ett tecken på att verksamheten söker legitimitet bland 

medborgarna genom brukarundersökningen.   

 

SKL har den evidensbaserade praktikens grunder som formell drivkraft till 

brukarundersökningen.  



 

 

 

 

46 

46(71) 

 

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, 

där brukarnas åsikter är en viktig del. 

Citat SKL 

 

Att brukarnas röster har betydelse framkommer i materialet, vilken betydelse 

är mer osäkert. SKL:s brukarenkät är formulerad och utarbetad av en offentlig 

aktör och riskerar snarare ha ett organisationsperspektiv än ett 

brukarperspektiv. Utifrån Bloms och Morèns (2012) framförda kritik 

gentemot Osbornes (1992) påstående att servicekvalitet har en direkt koppling 

till brukarnas livskvalitet är vår bedömning att SKL:s brukarundersökning inte 

är tillräckligt omfattande för att få svar på hur brukarnas livskvalitet påverkats. 

Å andra sidan är processfaktorer av stor betydelse för brukarupplevd 

tillfredställelse (Kajonius & Kazemi 2016). De processfaktorer som Kajonius 

och Kazemi (2016) tar upp som exempel är respekt, inflytande och 

information. Vissa av dessa faktorer återfinns i SKL:s brukarenkät, respekt 

finns inte med men bemötande finns med som vi anser är två begrepp som 

fångar ungefär samma upplevelse av mottagaren. Livskvalitet och 

brukarupplevd tillfredsställelse är två skilda begrepp men är båda 

brukarorienterade perspektiv. Därav tolkar vi intentioner, som citatet från IP4, 

att fånga brukarnas röster utifrån ett brukarorienterat perspektiv kan vara 

möjlig genom SKL:s brukarundersökning, om än på en mer generell nivå.  

 

5.2.2 Inflytande 

En viktig aspekt av hur och varför brukarundersökningen används av 

verksamheterna är utifrån hur brukarnas röster tas till vara. Eriksson (2015) 

skriver i sin avhandling att brukarundersökning ofta resulterar i 

åsiktsinhämtning och inte i brukarinflytande. Följande citat från SKL tolkar vi 

som en tanke om hur brukarinflytande är tänkt att realiseras: 
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Hitta former för brukarna att lämna synpunkter och förbättringsförslag 

utifrån resultatet och återkoppla till dem vilka förändringar som 

kommer att genomföras i verksamheten till följd av undersökningens 

resultat. 

Citat SKL  

 

Vi ifrågasätter dock om syftet verkligen är utifrån ett brukarperspektiv då 

följande text är taget i meningen efter föregående citat. Vi ställer oss frågan 

om det istället är så att brukarna uppmanas att involveras utifrån 

organisationernas egenintresse. 

 

Om det inte görs kan det vara svårt att engagera dem att delta nästa 

gång en enkätundersökning ska göras. 

Citat SKL 

 

Utifrån den kritik som under senare år framförts om huruvida 

brukarundersökningar (Lindgren 2011, s. 9) verkligen används bedömer vi det 

intressant att undersöka hur och om SKL:s brukarundersökning används i 

relation till brukarna och andra intressenter. Detta hjälper oss också vidare att 

uppnå vårt syfte med studien.  

Presentera resultatet, brukarnas förslag på hur verksamheten kan 

utvecklas och hur organisationen tänker arbeta vidare med 

verksamhetsutveckling till ledning, medarbetare, 

intresseorganisationer, företrädare och politiker.  

                      Citat SKL   

 

En av de intervjuade berättar att resultatet av brukarundersökningen har 

publicerats på kommunens hemsida och att brukarna kan få återkoppling om 

de själva frågar en av handläggarna om resultatet. Övriga intervjupersoner 

säger att resultatet inte har publicerats på hemsidan men alla kommuner har 

fått sina resultat publicerade i Kolada. En av kommunerna har publicerat 
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resultaten på förvaltningens interna webbsida, vilket innebär att personalen 

har fått information om brukarundersökningens resultat. Angående 

återkoppling av resultaten till brukarna sägs följande:  

Vi har ingen kommunikation med klienten efter man har fyllt i (…). 

Då blir det ytterligare massa jobb och vi hinner liksom inte med det.   

 Citat IP2  

 

Vi har ju precis börjat med det här och formerna för återkoppling till 

verksamhet och återkoppling till brukarna, det är inte utarbetat ännu 

riktigt.   

Citat IP4  

 

I intervjuerna framkom att ingen av verksamheterna gett brukarna möjlighet 

att komma med förbättringsförslag eller på annat sätt medverka i analys eller 

förbättringsarbete kring resultaten av SKL:s brukarundersökning.  

Ingen av kommunerna har publicerat eller på annat sätt återfört till brukarna 

vilka förbättringsåtgärder som vidtagits. I de flesta fall får brukarna och andra 

medborgare inte heller tillgång till resultaten, såvida de inte själva vet att de 

går att finna i Kolada. 

 

Lindgrens (2011) rapport påvisar att brukare tycker att 

undersökningsresultaten bör publiceras offentligt (ibid., s. 46). Av de rapporter 

som vi granskat skriver en kommun att de har publicerat resultaten på sin 

hemsida, huruvida de andra kommunerna har publicerat 

resultaten på respektive hemsida nämns inte i rapporterna.  Alla kommunernas 

resultat redovisas i Kolada. Alla tre undersökta kommuner har också skrivit en 

rapport (som är föremålet för vår empiri) angående SKL:s 

brukarundersökning. Det går inte att utläsa i någon av de rapporter som  

granskats att brukarna har fått komma med förbättringsförslag efter redovisade 

resultat.  
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För att brukarinflytande ska uppnås ska brukarna ha möjlighet att påverka 

tjänsternas utformning och kvalitet. Det insamlade materialet visar på att 

brukarundersökningen använts till vad Eriksson (2015) benämner som 

åsiktsinhämtning och har inte bidragit till brukarinflytande. Forskning visar på 

att det idag är vanligt att brukarna görs delaktiga i utvärderings och 

kvalitetsarbetet samt att brukarinflytande som drivs av det offentliga 

innehåller avsevärda delar kontroll (Eriksson 2015; 2017).   

 

5.2.3 Medverkan 

Alla intervjuade säger att de följt SKL:s riktlinjer gällande genomförandet av 

brukarundersökningen. Det vill säga alla som är 13 år eller äldre, eller är 

vårdnadshavare och besöker Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt), 

de som besöker Ekonomiskt bistånd samt Missbruks- och beroendevård, ska 

erbjudas att delta i brukarundersökningen.  

 

Alla som uppfyller det ska ju göra det. Om det inte finns särskilda skäl 

för att INTE, att det inte går att genomföra såklart.   

  Citat IP3 

 

… det finns ju instruktionerna där, alltså att man ska…vid varje besök 

ska man lämna ut enkät eller… och vi har inte, nej, alltså vi har inte 

haft digitala för att… utan vi har haft papper då. Och det har varit ut 

av praktiska skäl, som vi har gjort så, så att säga. Sen har problemet 

varit att få tillbaka det, så att säga. 

  Citat IP2  

 

Det framgår dock under intervjuerna att alla som uppfyller kriterierna inte blir 

tillfrågade.  
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Vi behöver förbereda personalen mer på vad är syftet med 

brukarundersökningen, så att vi har ju varit dåliga på att göra förarbetet 

tror jag. 

  Citat IP3 

 

… det har fungerat bäst i Försörjningsstöd, för det var enklast och de 

har haft mest besök, så även om det har varit stort bortfall, så får man 

liksom tillräcklig många. I Barnavården så är antalet besök betydligt 

mindre och det kanske inte… en del besök har ju en karaktär att det 

blir lite svårt att…liksom… få till det här med… man har ju liksom 

haft ett samtal som har handlat om att det har kommit in en anmälan, 

alltså det blir svårt att få till det. Det har varit ett problem. 

  Citat IP2 

 

I rapporterna kan utläsas att en av kommunerna följde upp svarsfrekvensen av 

enkäten. Samma kommun konstaterar i sin rapport att deras metod inte 

säkerställer att det totala antalet besökare under undersökningsperioden 

erbjuds att delta. En annan kommun skriver i sin rapport:   

I år har informationen om vikten av svarsfrekvensens betydelse nått 

medarbetarna, som mycket noga har dokumenterat antal besökare, kön 

och ålder samt bortfallet.   

  Citat R2  

 

Alla verksamheter utom en ger information om att åtgärder för att öka antalet 

deltagare ska eller behöver vidtas. 

 

Resultaten av vårt insamlade material visar också på att verksamheterna i 

inledning av sin beskrivning av hur brukarundersökningen genomförs anger 

att de följer SKL:s instruktioner. Men längre in i intervjuerna eller texten i 

rapporterna finns information om att det i genomförandet av 

brukarundersökningen inte är alla brukare, trots att de uppfyller kriterierna, 

som får möjlighet att delta. I de rapporter där en selektion av brukare inte är 
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synlig finns heller ingen information som påvisar att ett selektivt förfarande 

inte har ägt rum. För att få en sanningsenlig bild av brukarnas upplevelser är 

ett selektivt urval inte att föredra. Då de brukare som riskerar ha en avvisande 

inställning till verksamheterna riskerar vara de som selekteras bort finner vi en 

risk att verksamheterna vill visa en positiv offentlig bild vilket gör att de 

undviker negativa resultat. Detta kan vara ett sätt att försäkra att 

verksamheterna inte får dåligt rykte (se Power et al. 2009, s. 302) samt ökar 

sin legitimitet. Återigen finns en åtskillnad mellan vad verksamheterna säger 

att de gör och vad som sen händer i praktiken. Vi tolkar detta som ännu en 

särkoppling (se Markström 2006, s. 83) och tar det med oss till en bredare 

analys av materialet i slutet av kapitlet.  

 

Sammanfattningsvis är brukarperspektivet i vår empiri något vagt. Viktiga 

processfrågor (se Kajonius & Kazemi 2016) finns med i själva enkäten men 

resultaten redovisas inte till brukarna och de ges heller inte möjlighet att 

utveckla sina åsikter eller uttrycka förslag utifrån de resultat som framkommit. 

Det är först i arbetet med resultaten av brukarundersökningen som brukarna 

skulle kunna få inflytande över vilka resultat som är viktiga att förbättra och 

möjlighet att påverka vilka mål verksamheten ska fokusera på.  Resultatet och 

analysen visar på att verksamheterna inte agerar på ett sådant sätt 

att brukarinflytande förverkligas genom brukarundersökningen.   

 

5.3 Jämförelsemöjligheten  
Genom att resultat från brukarundersökningen läggs in i Kolada finns det 

möjlighet för verksamheterna att jämföra sina resultat med resultat från andra 

kommuner. Under intervjuerna framkom att jämförelsemöjligheten också var 

en viktig faktor till att delta i undersökningen. Även om inte alla 

intervjupersoner nämnde jämförelsemöjligheten som en direkt orsak till 

deltagandet så angav de flesta att detta var en bidragande faktor till att 

medverka i den nationella undersökningen.  Av de rapporter som granskats 
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anger majoriteten av kommunerna jämförelsemöjligheten som en av orsakerna 

till att genomföra SKL:s nationella brukarundersökning. Möjlighet 

att både jämföra resultat med andra kommuner men också att följa de egna 

resultaten över tid nämns som en fördel.    

Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och 

verksamheter samt över tid.  

                     Citat SKL

     

Så vi tyckte att det var lämpligt att hänga på det här för att också kunna 

jämföra oss med de andra. 

Citat IP1 

 

Sen är det ju också så att, när det här går ut, så vill man ju också ha 

möjligheten att se, skiljer vi oss ifrån andra och så, andra kommuner 

till exempel? 

Citat IP2 

 

Av de rapporter som granskats anger majoriteten av kommunerna 

jämförelsemöjligheten som en av anledningarna att genomföra SKL:s 

nationella brukarundersökning. Möjlighet att både jämföra resultat med 

andra kommuner men också att följa de egna resultaten över tid nämns.   

Det är en förhoppning att det rigorösa förarbete som SKL genomförde, 

för att kommunerna skulle genomföra enkätundersökningen på ett 

likartat sätt och därmed få jämförbara siffror mellan kommunerna, 

verkligen fick genomslag i alla kommuner. Om det gjordes, så finns 

det jämförelsematerial i Kolada från 78 kommuner.   

                                                                           Citat R2 

 

Den enda koppling vi kan göra mellan jämförelsemöjligheten och 

kvalitetsutveckling utifrån tidigare forskning är möjligheten att följa de egna 
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resultaten över tid. Jämförelsemöjligheten kan användas som ett 

uppföljningsverktyg av det egna kvalitetsarbetet (Lindgren 2015, s. 276).   

Jämför gärna ert resultat med andras i Kolada (www.kolada.se), och 

inspireras av kommuner med bra resultat. 

Citat SKL 

Och det behöver man ju göra, då kan man ju gå till kommuner som har 

väldigt bra utfall här, där deras brukare är jättenöjda och tycker att dom 

hjälper. Vad gör dem som inte vi gör?  

 

Det gör ingen i dagsläget. Utan det är en utvecklingsfråga vi behöver 

göra. 

 Citat IP4 

 

Där finns ju liksom jämförelsekommunerna med, och hur vi ligger till 

och så där. Så att det gör vi. Men det är oftast ur ett budgetperspektiv.   

 Citat IP3 

 

Genom att använda sig av SKL:s enkät, kan nämnden jämföra sig med 

resultat från andra kommuner i Sverige. Detta ger ett underlag för 

analysarbete och identifiera förbättringsområden.  

            R1  

En IFO verksamhet skiljer sig från de andra genom att verksamheten inte har 

deltagit i brukarundersökningen.  

SKL:s brukarundersökning är ingenting vi använder i vår löpande 

verksamhet (…). Vi har inte varit uppsökande och ställt frågor kring 

“hur har ni upplevt det” eller vilka frågor man ställer.  

Citat IP5 

 

Däremot har verksamheten använt andra kommuners resultat i Kolada för sitt 

utvecklingsarbete. 

http://p/www.kolada.se%22ww
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2015 gjordes en stor jämförelseundersökning - 20 kommuner som vi 

jämförde, mest utifrån socioekonomiska faktorer. Det var mest utifrån 

Kolada vi tittade på. Då tittade vi på olika delar för att se placeringar, 

antal placeringar, kostnad placeringar, tid, antal dygn i familjehem och 

så...  

                          Citat IP5 

 

I materialet framkommer att verksamheterna använder jämförelsemöjligheten 

i Kolada för kostnadsjämförelser, resultatjämförelser och ur ett 

budgetperspektiv. Att jämförelsemöjligheten används på detta sätt av 

verksamheterna och också framhålls som en positiv aspekt av SKL:s 

brukarundersökning kopplar vi samman med NPM. Typiskt för offentliga 

organisationer som använder sig av NPM är bland annat att deras kostnader 

kontrolleras och att de använder olika system för att mäta arbetets kvalitet, 

exempelvis genom brukarundersökningar (Forkby & Höjer 2011, s. 97).  

 

Vi finner ett exempel i vårt material där jämförelsemöjligheten använts för att 

öka kunskapen kring hur ett visst arbetssätt påverkar brukarnas upplevelser av 

verksamheten: 

 

Man har ganska hårda krav och restriktiv tillämpning av 

försörjningsstöds reglementet kan man säga. Vilket gör att man har fått 

ner kostnaderna. Då är ju intressant att se – vilken kvalitet har man. Så 

vi tittade lite på det, men vi fick ingen klockren…om vi då skulle öka 

kraven och vara mer restriktiva, skulle man bli mer missnöjd då? Vi 

hade en hypotes om att man skulle vara det då, men det visade sig inte.  

Citat IP1 

 

Citatet ovan tyder på att verksamheten är intresserad av att ta reda på hur nöjda 

eller missnöjda brukarna är med verksamheten. Förfarandet tolkar vi har starka 

kopplingar till NPM, där stort fokus riktas mot kostnad, effektivitet och nöjda 
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kunder. Vedung (2004, s. 24) kopplar samman NPM med 

marknadsorienterade tankeströmningar i form av ökad tilltro till marknader 

och brukardeltagande. Vår tolkning är att dessa tankeströmningar kan kopplas 

samman med verksamheternas intresse för kostnader och hur nöjda brukarna 

är med verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis finner vi att jämförelsemöjlighet har använts av både de 

verksamheter som intervjupersonerna representerar samt de rapporter som 

granskats. Främsta fördelen med möjligheten sägs av intervjupersonerna vara 

att verksamheternas resultat kan följas över tid samt att de kan jämföras med 

andra för att analysera vad som kan höja kvalitén i den egna verksamheten. 

Utifrån informationen i vårt material används jämförelserna främst för 

kostnads- och resultatjämförelser kopplade till budgetperspektiv. Vi ser också 

att ett sådant förfarande kan kopplas till normativ isomorfism som innebär att 

professionella med samma utbildning likriktar sina verksamheter (Johansson 

2006, s. 21). 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Utifrån studiens första frågeställning visade resultat och analys på att de syften 

som presenteras för undersökningens genomförande, kan uppnås först i arbetet 

med resultaten av brukarundersökningen. Andra frågeställningens resultat 

visade i analysen på att SKL:s brukarundersökning och dess resultat inte 

används på ett sådant sätt att de syften som framställs blir uppfyllda. Detta då 

verksamheterna i de flesta fall inte arbetar med resultaten ur ett kvalitets- eller 

brukarperspektiv. Resultaten visar också på att verksamheterna använder 

brukarundersökningens resultat främst för kostnads- och resultatjämförelser.  

 

För att göra en övergripande analys av resultaten som redovisats under 

avsnitten Kvalitet, Brukarperspektiv och Jämförelsemöjligheten har vi 

sammanställt en tabell. Tabellen är tänkt att besvara våra två första 
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frågeställningar: Hur framställs användningen av SKL:s brukarundersökning 

och dess resultat? Hur används SKL:s brukarundersökning och dess resultat?  

 

Tabellen delas in i tre kolumner där den första presenterar vilken information 

intervjupersonerna, rapporterna och SKL framhåller gällande syften för SKL:s 

brukarundersökning, hur brukarundersökningen genomförs samt hur 

resultaten ska användas. Den andra kolumnen beskriver de praktiska 

handlingar verksamheterna utfört som går i linje med informationen i kolumn 

ett. Den tredje kolumnen presenterar de praktiska handlingar verksamheterna 

utfört som inte går i linje med informationen i kolumn ett. För att tabellen ska 

bli överskådlig presenteras den i sin helhet på kommande sida. 
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________________ 

1Informationen har sorterat in i kolumnen Handling i linje med utsaga men resultatet är 

otydligt och skulle likväl kunna sorteras in i kolumnen Handling ej i linje med utsaga. 

Framställd information i 

form av utsagor i 

intervjuer/dokumenttext 

Praktisk handling i linje 

med utsagor eller text 

  

Praktisk handling ej i 

linje med utsagor eller 

text 

  

Kvalitet  

Brukarundersökningen 

genomförs för att vara 

underlag för 

förbättringsarbete,  

utveckling och analyser av 

verksamheten  

  

  

En av rapporterna (R1) 

beskriver hur resultaten från 

brukarundersökningen legat 

till grund för analys och 

förbättringsarbete.  

  

Ytterligare en kommun 

(R2) har använt resultaten 

för analyser, huruvida de 

sedan använts i 

förbättringsarbetet framgår 

inte i rapporten.  

Ingen av de intervjuade har 

använt resultaten från 

brukarundersökningen i 

förbättrings-, utvecklings- 

arbete eller analyser av 

verksamheten. Inte heller i 

R3 återfinns någon 

information om att 

resultaten använts i 

förbättrings-, utvecklings- 

arbete eller analyser av 

verksamheten. 

Brukarperspektiv  

Brukarundersökningen 

genomförs enligt SKL:s 

rekommendationer  

  

 

 

 

 

 

Brukarperspektivet i vår 

empiri är något vagt. Det är 

först i arbetet med 

resultaten av 

brukarundersökningen som 

brukarna skulle kunna få 

inflytande över vilka 

resultat som är viktiga att 

förbättra och möjlighet att 

påverka vilka mål verk- 

samheten ska fokusera på. 

I rapporterna är det otydligt 

om undersökningen 

genomförts enligt 

rekommendationerna. Det 

finns dock information i 

texten som tyder på att den 

låga svarsfrekvensen är 

kopplad till att alla brukare 

inte blivit tillfrågade.1 

 

Av de rapporter som 

granskats återfinns en som 

publicerat resultaten av 

brukarundersökningen på 

sin hemsida, huruvida de 

andra kommunerna har 

publicerat resultaten 

på respektive hemsida 

nämns inte i rapporterna.  

I intervjumaterialet 

framkom att det inte var 

alla brukare som uppfyllde 

kriterierna som fick delta i 

brukarundersökningen. 

 

 

 

 

 

Resultaten av intervjuerna 

visade på att SKL:s 

brukarundersökning inte 

delges till brukarna och de 

ges heller inte möjlighet att 

utveckla sina åsikter eller 

uttrycka förslag utifrån de 

resultat som framkommit. 

Jämförelseperspektivet  

Jämförelserna skall 

användas i analyser för 

förbättringsarbete och ökad 

kvalitet. 

En av intervjupersonerna 

(IP1) uppger att kommunen 

har använt resultaten i 

jämförelse för att undersöka 

om ett visst arbetssätt 

påverkat resultaten.  

Övriga IP samt de rapporter 

som granskats har använt 

jämförelsemöjligheten till 

kostnadsjämförelse och till 

rena resultatjämförelse, 

d.v.s. hur de egna resultaten 

står sig gentemot andras. 
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Tabellen visar på att verksamheternas framställning av 

brukarundersökningen och det praktiska handlandet går isär i flera 

avseenden. Resultaten visar på särkopplingar, eller lösa kopplingar då 

verksamheterna presenterar brukarundersökningens användning på ett sätt 

som inte överensstämmer med hur de i praktiken handlar. 

 

Resultaten i undersökningen visar på att verksamheterna presenterar 

användningen av brukarundersökningen på sätt som överensstämmer med 

omgivningens institutionella krav. Det vill säga krav på att verksamheterna 

ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och att verksamheterna ska vara 

effektiva och kunskapsbaserade. Utifrån nyinstitutionella teorier kopplar vi 

samman förfarandet med institutionell isomorfism och ser verksamheternas 

genomförande av SKL:s brukarundersökning som ett sätt att säkra sin 

legitimitet. Att använda sig av särkopplingar eller lösa kopplingar är dels ett 

sätt att undvika press från samhället, dels ett sätt att visa på att organisationerna 

fungerar, för att vinna samhällets förtroende (Johansson 2006, s. 20; Ponnert 

& Svensson 2015, s. 218). Detta ger oss delvis svar på vår tredje frågeställning. 

Vidare kommer vi utveckla våra tankar i ett avslutande diskussionsavsnitt. 

6. Diskussion 

Av materialet framgår sammanfattningsvis att verksamheterna framställer att 

de genomför brukarundersökningen enligt de rekommendationer som ges i 

samband med SKL:s brukarundersökning, samt utifrån de syften som 

framställs i SKL:s vägledning. Det framgår också att verksamheterna inte 

handlar efter de rekommendationer som ges i flera avseenden. Genom begrepp 

som särkopplingar och isomorfism kan resultaten av vår empiri delvis 

förklaras, men hur kan detta förstås ur ett bredare perspektiv och på en mer 

generell nivå? Hur kan de lokala verksamheternas processer förstås som del 

av, verksamhets- och policyområde i, svenskt socialt arbete? 
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Den offentliga framställningen av brukarundersökningen är att den bidrar till 

EBP. SKL:s brukarundersökning är utformad att ge indikationer av 

processfaktorer (inflytande, information, bemötande). Svanevi (2013) 

problematiserar stora generella mätningar genom processindikationer och 

belyser att goda resultat inte nödvändigtvis innebär förbättrad kvalitet (ibid., 

s. 115). För EBP krävs enligt Svanevi (2013) att flera kriterier uppfylls av 

ledningen. 

En ledning för en EBP behöver på en miniminivå ta ansvar för att 

verksamheten fortlöpande blir genomlyst, följs upp och utvärderas och 

att innehållet i och resultatet av insatserna för brukarna synliggörs för 

politiker, brukare och övriga medborgare (Svanevi 2013, s. 125).  

 

Vårt material visar på att organisationerna i de flesta fall inte använder 

resultaten eller jämförelsemöjligheterna på ett sådant sätt att det bidrar till 

analyser som lägger grund för kunskapsunderlag och stimulerar 

förbättringsarbete i verksamheten. Utifrån hur jämförelserna använts i 

verksamheterna ser vi fler drag från NPM i form av kontroll av kostnader och 

resultat än analyser som kan förknippas med EBP. Utifrån Svanevis (2013) 

kriterier tolkar vi att jämförelseanalyser som synliggör skillnader mellan 

verksamheterna, samt över tid, krävs för att jämförelserna ska bidra till 

kunskapsunderlag och kunna kopplas till EBP.  

 

Vedungs (2004) beskrivning av tankeströmningars påverkan av spridningen 

av utvärderingar kopplar vi samman med vad som inom nyinstitutionella 

teorier kallas för idéspridning. Idéspridning förklarar hur överordnade idéer 

och långsiktiga trender, som NPM och EBP, sprider sig från en organisation 

till en annan och påverkar organisationernas processer (Johansson 2006). 

Begreppet idéspridning tillsammans med Vedungs (2004) beskrivning av de 

tankeströmningar som påverkat utvärderingar inom socialt arbete kan därmed 

förklara varför utvärderingar görs inom IFO. Men det ger oss inte svar på 
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vilken betydelse användningen av SKL:s brukarundersökning inom IFO:s 

verksamheter har. 

 

Önskan om evidensbaserade offentliga åtgärder har nått en bred publik 

(Johansson, Denvall & Vedung 2015, s. 69). De överordnade idéer och 

långsiktiga trender som sprids mellan organisationerna är drivna av sociala och 

kulturella faktorer som samhälleliga ideal, normer och värderingar. Detta 

medför institutionella krav på organisationerna, en del av dessa krav utgörs av 

föreställningar och antaganden (se Johansson 2006, s. 20). Vår tolkning är att 

föreställningen om att SKL:s brukarundersökning bidrar till EBP ställer krav 

på organisationerna att genomföra brukarundersökningen. När många tror på 

en föreställning och agerar som om den vore sann uppstår myter. Myter som 

påverkar vad organisationer gör samt hur de utformas kallas, inom 

nyinstitutionalismen, för rationella myter. Rationella myter ställer krav på 

organisationerna och utgör en del av de institutionella krav som sätter press på 

organisationerna (Johansson 2006, s. 20). Vår tolkning är att organisationerna 

genom att använda sig av SKL:s brukarundersökning, som antas bidrar till 

EBP, anses mer legitima och framgångsrika (se Meyer och Rowan 1977, s. 

340). Nationella brukarundersökningar, som SKL:s, ser vi som ett bidrag till 

standardiserade processer som möjliggör likformning för organisationerna, 

som är ytterligare sätt att öka dess legitimitet vilket har betydelse för dess 

överlevnad (se Johansson 2006, s. 20).  

 

Ur ett kritiskt perspektiv ser vi organisationernas legitimitet som ett mål i sig 

för att genomföra SKL:s brukarundersökning (se Johansson 2015, s. 58). 

Johansson (2015) beskriver särkopplingar som en form av makt som kan 

användas av organisationer, för att uppnå förtroende och legitimitet. Genom 

att visa upp en fasad utåt som inte överensstämmer med de aktiviteter och 

processer som pågår inom organisationerna kan detta mål uppnås. Vi kopplar 

förfarandet till begreppet skyltfönsterlogik, då organisationerna framhåller att 
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SKL:s brukarundersökningen syftar till EBP men de aktiviteter som utförs är 

har mer drag av NPM. Vi ser få och vaga kopplingar mellan resultaten från 

SKL:s brukarundersökning och den utveckling den sägs bidra till, vilket också 

är en risk vid skyltfönsterlogik (se Dellve & Wikström 2018, s. 164). Vidare 

ser vi en risk för att det selektiva urval av vilka brukare som får delta i 

brukarundersökningen kan vara en konsekvens av att organisationerna vill visa 

upp positiva resultat. Vår tolkning är att organisationernas legitimitet säkras 

av att de utåt visar upp positiva resultat samt att de utåt sett följer institutionella 

krav med systematisk uppföljning och EBP. Samtidigt uppfylls 

organisationernas egenintresse av att legitimiteten ökar då det säkrar resurser 

och makt till organisationerna.  

 

Lindgren (2011) skriver i sin kunskapsöversikt att brukarundersökningar kan 

få både positiva och negativa organisatoriska följder. Denna studie har inte 

undersökt direkta följder av SKL:s brukarundersökning, men har visat på att 

det endast är en kommun som använt resultaten av undersökningen i analyser 

som lett till förbättringsförslag. Vidare visar denna studie på att brukarna i de 

allra flesta fall inte får tillgång till resultaten. Inte i något av fallen får brukarna 

möjlighet att komma med förbättringsförslag utifrån resultaten vilket är SKL:s 

rekommendationer. Även Lindgrens (2011) översikt visar på att 

brukarundersökningar inte används av brukare så som det är tänkt. Lindgren 

(2011) syftar dock till att brukarundersökningarnas resultat ska ligga till grund 

för val av utförare med mera. Vilket inte är fallet för SKL:s 

brukarundersökning som undersöker kommunala verksamheter. 

 

Blom och Morèn (2012) problematiserar utvärderingar och uppföljningar av 

socialt arbete. Resonemanget för oss till frågor om vem SKL:s 

brukarundersökning är till för? Ur vems perspektiv ska resultaten leda till 

förbättringsarbete? Resultaten i denna studie ger inga svar på vem SKL:s 

brukarundersökning är utformad för, men studiens resultat visar på att SKL:s 
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brukarundersökning främst används för att öka verksamheternas legitimitet 

och för kostnads- och resultatjämförelser av organisationerna. Vidare väcks 

frågor kring vilken typ av kvalitet SKL:s brukarundersökning är tänkt att 

undersöka?   

 

Dahler-Larsens (2013) använder sig av fem olika kvalitetsperspektiv för att 

beskriva kvalitet i socialt arbete. Följande text är en kort sammanfattning av 

var och ett av perspektivens fokus. Ur ett målbaserat perspektiv förstås 

kvalitet utifrån förutbestämda lagligt giltiga mål. Ur ett effektorienterat 

kvalitetsperspektiv handlar kvalitet om kausaleffekter av en given insats, t.ex. 

har brukarens livssituation förändrats till följd av en given insats. Ur ett 

standardbaserat kvalitetsperspektiv ses kvalitet som att leva upp till givna 

kvalitativa och kvantitativa föreskrifter för god professionell och/eller 

organisatorisk praxis. Standarder kan vara mer eller mindre 

överensstämmande med mål eller evidensbaserade föreskrifter. Ur ett 

brukarorienterat perspektiv är kvalitet att uppfylla brukarnas önskemål, behov 

och förväntningar. Ur ett organisatoriskt perspektiv är kvalitet ett resultat av 

rutiner, ledningsmekanismer och organisatoriska samordningsmekanismer. 

Fokus flyttas från själva tjänsten till hur tjänsten samordnas och levereras 

(Dahler-Larsen 2013, ss. 34-35).  

 

Då SKL:s brukarundersökning framhålls bidra till EBP är vår bedömning, att 

undersökningen främst bör ha standardbaserat, effekt- och brukarorienterat 

perspektiv (se Johansson, Denvall & Vedung 2015, s. 69; Svanevie 2013, s. 

85). Själva utformningen av enkäten är inte föremål för vår undersökning men 

blir intressant utifrån våra resultat. Inom NPM har organisatoriska 

kvalitetsperspektiv större fokus, som att verksamheterna är kostnadseffektiva, 

visar på positiva resultat, är förutsägbara och mätbara (Johansson, Dellgrand 

& Höjer 2015, s. 24). Vår bedömning är därav att, vilket syfte SKL:s 

brukarundersökning har och hur den används får konsekvenser för 
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verksamheterna och dess brukare. Vilka konsekvenser ger inte denna studie 

svar på. Men resultaten av vår studie stämmer väl in på Johanssons, Denvalls 

och Vedungs (2015) artikel som visar på att EBP och NPM samverkar och att 

brukarperspektivet tenderar förvinna i implementeringen av EBP. Utifrån vår 

studies resultat drar vi slutsatsen att användningen av SKL:s 

brukarundersökning inom IFO används i fösta hand till att uppfylla 

organisationernas egenintressen så som ökad legitimitet. 

 

Vi föreslår vidare forskning av särkopplingens konsekvenser för brukarna och 

de som arbetar i organisationerna, då studiens resultat har väckt frågor kring 

hur dessa påverkas av att det som framhålls inte överensstämmer med det som 

i praktiken görs inom offentliga organisationer.  Framförallt ser vi ett behov 

av att vidare forska om de konsekvenser som följer av brukarundersökningar 

och dess resultat då vi ser risk för att aktiviteten kan medföra negativa 

konsekvenser för brukarna om resultaten inte används och analyseras ur 

brukarperspektiv.  

 

6.1 Avslutning 
En intressant parallell mellan verksamheters roll att skydda människors 

situation i samhället och verksamheters agerande i praktik kan skapas utifrån 

vår studies resultat. Att teorin och praktiken inte stämmer överens kan leda till 

olika konsekvenser på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Vi kan utgå 

från allvarliga konsekvenser så som patienters rätt till hälsa och liv inom vård- 

och omsorg verksamheter, till diskretare konsekvenser så som påverkat rätt till 

information och transparens i offentliga organisationer. 

Vi avslutar diskussionen med att fokusera på transparens inom de kommunala 

verksamheter som vi har analyserat i vår studie. Vi fokuseras på två aspekter:  

1) På vilket sätt bristen av information angående kommunernas användning 

av brukarundersöknings resultat har påverkat vår studies resultat. Vi har sökt 
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25 kommunala rapporter, av dessa har vi hittat tre stycken som presenterar hur 

kommunerna har arbetat med SKL:s brukarundersökningens resultat. Det här 

begränsade urvalet av rapporter har lett till en viss typ av resultat, d.v.s. att i 

rapporterna står det att kommunerna har arbetat vidare med 

brukarundersöknings resultat, samtidigt som ingen av de intervjuade har sagt 

att de har gjort det. Eftersom det var relativ svårt att hitta rapporter där 

kommunerna har faktiskt beskrivit hur de har arbetat med 

brukarundersökningen och dess resultat, undrar vi hur vår studies resultat hade 

kunnat påverkats om vi exempelvis hade valt andra rapporter, där det inte står 

information om resultatets användning. 

2) Hur de valda kommunerna kommunicerat resultatet vidare till brukarna. Vi 

har funderat över vilka kriterier användes av kommunerna för att bestämma 

om brukarundersöknings resultat ska publiceras så att informationen kan vara 

tillgänglig för de flesta brukarna (exempelvis på kommunens hemsida). En del 

av brukarundersökningens resultat har publicerats på interna forum, där bara 

verksamheters anställda har tillgång till, utan att presenteras som allmän 

information. Bristen av offentlig publicerad information om brukarnas 

upplevelser för oss tillbaka till Blom och Morèns (2012) diskussion om 

kvalitet. Utifrån vems perspektiv definieras kvalitet i offentliga verksamheter, 

med tanke på att en del av brukarna inte har tillgång till resultatet om deras 

egna upplevelser? För vem skapas kvalitet i så fall? Det är frågor som, utifrån 

vår upplevelse, handlar om transparens, etik och avslutningsvis om 

rättssäkerhet, vilket gör att de kan vara värda att vidare utforskas. 
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8. Bilagor 

8.1 Missivbrev 
 

Förfrågan om att delta i en studie om brukarundersökning inom IFO – 

Region Blekinge 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet vid Linneuniversitetet i Kalmar, 

termin 6. Just nu skriver vi vår C-uppsats, där vi kommer att fokuseras på 

sambandet mellan brukarundersökningar, kvalitet och verksamhetsutveckling 

inom Individ- och Familjeomsorg (IFO).  Syftet med denna kvalitativa studie 

är att öka förståelsen för vilken betydelse SKL:s brukarundersökningens 

användning inom IFO:s verksamheter har.  

. 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

socionom vid Högskolan i Kalmar. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer under augusti-september 2019. Vi kommer att intervjua fyra 

personer som har ledningserfarenhet inom IFO och som har sin arbetsplats i 

Region Blekinge. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av IFO-chef i 

Sölvesborgs kommun. Intervjun kommer att bestå av 11 frågor (följdfrågor 

kan återkomma). Den beräknas ta 60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras 

inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande, 
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samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt 

kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Kalmar. Inspelningarna 

och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia 

av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Ge gärna besked om att du 

vill delta genom att skicka en e-post till: am223fp@student.lnu.se eller till 

aa223xu@student.lnu.se.  

Ansvariga för studien är Alexandra Skrapegård och Alina Musatoiu 

(studenter), samt Anette Lundin (handledare). Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alina Musatoiu och Alexandra Skrapegård 

E-post: am223fp@student.lnu.se, aa223xu@student.lnu.se  

Telefonnummer: 0704 332 105, 0708 745 345 
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8.2 Intervjufrågor 
 

1. Berätta om din upplevelse av SKL:s brukarundersökning. 

2. Hur genomförs brukarundersökningen? 

3. Vilka anledningar har verksamheten haft för att genomföra en 

brukarundersökning?   

4. Vilken information om verksamheten var brukarundersökningen tänkt att 

ge? 

5. Vad tycker du om innehållet i SKL:s brukarundersökning?  

6. Om och hur används resultaten av brukarundersökningen? 

7. Vad har verksamheten haft för strategier / förbättringsförslag / aktiviteter 

för förbättring efter utvärderingsresultat (rutiner, arbetssätt m.m.)? 

8. Hur använder ni er av jämförelsemöjligheten?  

9. Om och hur sker återkoppling till brukarna?  

10. Om och hur sker informations- och kunskapsspridning i verksamheten 

och mot ledning och politiker? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


