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The purpose of this study was to understand how the concept of quality as an idea 

was spread to and translated in municipal elderly care. A central question was: 

How does literature, policy documents and key people describe the function and 

meaning of the concept of quality? The method of analysis was a qualitative case 

study with a critical discourse. The theoretical framework of the study is mainly 

what is known as institutional theory and a line of thought describing how ideas 

are transferred and spread. The theoretical focus is on how original ideas are 

interpreted and why they gain a foothold in new contexts. With the help of 

empirical material in the form of literature, documents and interviews the study 

shows how the idea of quality was spread from industry to elderly care. 

 

An essential discovery is that the concept of quality has uncritically been 

implemented to the municipal care of the elderly, correlating to organizational 

changes, limited resources and the concept of quality becoming a part of the 

Social Services Act. The municipal care of the elderly tried to apply a quality 

control system not designed for a human service organization. In order to succeed 

it tried to make the idea concrete and intelligible by using various system and 

manuals. The results show that the process has created conservation rather than a 

change. There is a paradox between quality as a subjectively created value and 

quality as a quantitative instrument used to create efficiency.  
 

Keywords: Quality concept, quality management, quality in elderly care and 

organizations.  
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Förord 
 

Den här uppsatsen har tillkommit genom olika vägval och beslut i mitt liv. För fem år sedan 

var jag nyutexaminerad socionom och tog steget in i praxis på en arbetsledande position. Som 

nybakad socionom var ryggsäcken packad med akademisk kunskap i socialt arbete. Själva 

ryggsäcken symboliserade mitt eget jag, mina personliga egenskaper. Längst ner i ryggsäcken 

låg de teorier som hade kantat vägen under de sju terminerna på universitetet. Över teorierna 

hade praktikens kunskap packats. Överst låg ”de kritiska glasögonen” med en tillhörande 

glasögonrem. På glasögonen stod instruktioner från universitetets lärare, tillika mentorer: 

”Glöm aldrig att ta med dig glasögonen! Använd bifogad rem så att du inte råkar tappa bort 

dem när åren går!” Under min yrkeskarriär har jag sett hur somliga har tappat glasögonen utan 

att hitta dem. Andra har tappat dem men hittat dem igen. Jag har själv tappat glasögonen då 

och då men nu har jag bestämt att det är dumt att ta av dem överhuvudtaget.  För mig var detta 

ett aktivt val eftersom socialt arbete sker i integration mellan forskning och praxis. Därför 

valde jag att ta med mig min ryggsäck tillbaka till universitetet, kunskapens och forskningens 

sfär, ett val som nu har resulterat i den här magisteruppsatsen. 

 

Uppsatsen är skriven med min mormor i varmt minne eftersom hon har format designen på 

min egen ryggsäck. Ett varmt tack riktas till min tidigare lärare och mentor Max Hansson, 

Linnéuniversitetet. Det var Du som skrev instruktionerna som följde med mina kritiska 

glasögon och visade mig djupet i Baumans texter. Ett stort tack till min handledare Magnus 

Mårtensson, Linnéuniversitetet. Du har fyllt på min ryggsäck med ytterligare kunskap och 

konstruktiv kritik. Avslutningsvis vill jag tacka mina fina killar Ola, Simon, Jacob, Filip, 

Jesper och Noa, det är Ni som har gett mig motivation när skrivbordet har varit överfullt med 

böcker. 

 

”Att fatta beslut vittnar om frihet. Ja, frihet är rentav detsamma som förmågan att besluta och 

välja” (Bauman, 1992:29). 

 

Kalmar den 2 januari 2013 

Linda Erlandsson 
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1. Ett ord kan betyda så mycket 

‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means just what I 

choose it to mean- neither more nor less.’  

 

´The question is,’ said Alice, ‘whether you can make words mean different things.’ 

 

‘The question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be master-that´s all.’ 

 

(Carroll, 1995:130) 

  

Vem bestämmer vad något ska heta? Betyder verkligen ordet det som vi tror att det betyder? I 

den inledande konversationen som är citerad från boken Alice i Underlandet, samtalar lilla 

Alice med Humpty Dumpty om språkliga sanningar. Varför inleds då en magisteruppsats i 

socialt arbete med ett samtal om ordens betydelse? Allén, Gellerstam och Malmgren (1989) 

menar att våra ord speglar samhället. Språket är ett uttryck för samhällets sätt att fungera. 

Vårt allmänna språk är frukten av sociala överenskommelser och erfarenheter som reglerar 

ordens betydelse och användning. Det finns också en fackspråklig verklighet, där ordens 

betydelse bestäms av experter som bevakar så att inte orden får en allmän betydelse. Ändå 

sker detta hela tiden och är den vanligaste mekanismen som påverkar vår språkutveckling i 

samhället (ibid.). Som samhällsmedborgare påverkas vi ständigt av nya influenser och 

mätningar som vi oreflekterat absorberar och tror är sanning. Det ord som är föremål för den 

här studien är kvalitetsbegreppet som ses som ett intressant och viktigt begrepp att studera. 

Studien inriktas på äldreomsorgen inom det offentliga välfärdssystemet i Sverige.  

 
Kvalitet är ett ord som vi inte verkar få nog av. Allt ifrån industriföretag till vårdcentraler, 

skolor och kunskapsorganisationer satsar på kvalitetssäkring. Produkter kvalitetssäkras, 

kvalitetssystem införs och kvalitet används som ett tungt försäljningsargument […]. Kort sagt, 

kvalitetsbedömning är den urvalsmekanism som bestämmer vad som blir till och inte. Likväl är 

kvalitetsbegreppet en gåta och bedömningar om kvalitet höljda i dunkel (Strannegård, 

2007:13). 

 

Under 1990-talet fick kvalitetstänkandet sitt genombrott i den svenska offentliga sjukvården. 

De kritiska rösterna var starka och ifrågasatte om det verkligen var möjligt att mäta kvalitet i 

en människovårdande verksamhet. Kvalitet sågs som ett starkt mångdimensionellt och 

komplicerat begrepp. Kritikerna undrade om sjukvården inte redan hade en tillräckligt hög 

garanti för god vård och säkerhet. Trots invändningar drevs kvalitetsarbetet igång men starten 

var trög och kantad av en begreppsförvirring som komplicerade integreringen av systemet i 

sjukvådens vardag (Bengtsson, 2000). I Socialtjänstlagen SoL står att ”insatser inom 

socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det 
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finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” (SFS 2001:453). Med dessa ord har 

regering och riksdag markerat vikten av att socialtjänstens arbete ska styras av kvalitet. 

Bergstrand (2009) kommenterar den nya Socialtjänstlagen. Han menar att det är angeläget att 

lagstiftaren har lyft fram kvalitetsutveckling med anledning av kommunernas nya 

organisationsformer, begränsade resurser och ökad konkurrens genom privata aktörer. Hur 

socialtjänsten lyckas leva upp till detta kompliceras av att ”kvalitet är ett svårfångat begrepp 

och vad som är god kvalitet kan inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt” (Bergstrand 

2009:28). Maria Larsson, barn-och äldreminister, talar vid konferensen kvalitetssäkring inom 

äldreomsorgen. ”Äldreomsorgen är en framtidsbransch [...]. Varje liten kommun ska inte 

behöva uppfinna hjulet själv. Vi vill ta ett nationellt ansvar här” (Regeringskansliet, 2008, 26 

augusti s.2). Det är ett rikt utbud av ledord som kopplas ihop med kvalitetssäkringen. Larsson 

talar om värdegrund, bemötande, människosyn, brukaren i centrum, gemenskap, rikt socialt 

liv, råda bot på ensamhet, kompetens och valfrihet. För att förbättra kvaliteten avsätts flera 

miljarder av skattemedlen varje år till Sveriges kommuner och landsting. Regeringen satsar 

också på äldreforskning och ger stöd till regionala FoU
1
 enheter för att stimulera förbindelsen 

mellan de lokala verksamheterna och forskning av aktuell, kritisk och beprövad kunskap 

(ibid.).  

 

Jag utgår från att det inom äldreomsorgen finns olika uppfattningar och intressen 

representerade. Kvalitetsbegreppet som forskningsval motiveras utifrån fyra mer specifika 

argument. För det första, är samhällets och äldre- organisationernas översättning av begreppet 

kvalitet, avgörande för hur kvalitetsbegreppet definieras och används. De motiv, beslut, och 

interventioner som ligger till grund för kvalitetsarbetet i äldreomsorgen får positiva eller 

negativa konsekvenser för de äldre. För det andra, är kvalitetsbegreppet viktigt att 

problematisera med anledning av förändrade framtida behov av en ökande andel äldre 

befolkning
2
 i Sveriges kommuner. En äldre befolkning som har helt andra krav och 

valmöjligheter
3
 än tidigare generationer vilket gör att krav och konkurrens kommer öka på 

äldreomsorgens organisation. I regeringens proposition (2009/10:116) beskrivs tydligt vilka 

                                                 
1
 Kommunernas forskning och utvecklingsverksamhet. 

2
I regeringens proposition (2009/10:116) värdigt liv i äldreomsorgen beskrivs att år 2008 var drygt 1 600 000 

personer 65 år eller äldre i Sverige. Av dessa var drygt 250 000 personer beviljade hemtjänst i sin bostad eller 

bodde permanent i särskilt boende.  
3
 Lov att välja. Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15). 
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förändringsvindar som blåser från politiskt håll i form av en ökad kundanpassning i vård och 

omsorg. I början av 1990-talet ökade marknadsanpassningen av den offentliga sektorn som nu 

kom att utgå från både ett konsument- och producentperspektiv. Målet var att brukarna skulle 

få en ökad valmöjlighet att välja olika utförare, såväl kommunala som privata alternativ (Prop. 

2009/10:116). För det tredje, visar flera forskare att det finns ett spänningsfält mellan kvalitet 

och resurser i äldreomsorgen som skapar obalans mellan resurser och behov (Westlund & 

Edvardsson, 1998; Erlingsdottir, 1999; Czarniawska-Joerges, 1992; Rostgaard, 2012). För det 

fjärde, är det av stor vikt att i sammanhanget belysa hur kvalitetsbegreppet formas av 

forskning. Bäck-Wiklund (2003) belyser hur socialtjänsten under senare år har kritiserats för 

att arbetet utgår från en bristfällig kunskapsbas. I samhället finns det tecken på en minskad 

tillit för välfärdssystemets organisationer vilket ökar kraven på kvalitetssäkring (ibid.). Det är 

med anledning av ovanstående motiv som jag anser att forskningsansatsen har ett allmänt 

intresse.  Kunskapsöversikten visar att det kan finnas en kunskapslucka
4
 som rör studier om 

kvalitetsbegreppet inom äldreomsorgen. De studier som har berört ämnet kommer 

huvudsakligen från företagsekonomi och hälso- och sjukvård. Det visar sig också att det till 

största delen är statliga myndigheter så som regeringen, Socialstyrelsen och Sveriges 

kommuner och landsting som står för det mesta av kunskapsunderlaget som förmedlas ut till 

samhälle och organisationer. Jag har även ett eget intresse i att studiens resultat ska bidra till 

praktisk betydelse för kommunala företrädare för att medvetandegöra, skapa diskussion och 

väcka tankar kring kvalitetsbegreppets komplexitet. Mitt intresse för kvalitetsbegreppet har 

uppkommit genom min yrkeserfarenhet från äldreomsorgens verksamhetsområde där 

kvalitetsbegreppet används som fina ord i politiska och administrativa sammanhang, men det 

är osäkert vilken betydelse kvalitetsbegreppet har för målgruppen, de äldre.  

 

1.1 Studiens syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att förstå hur kvalitetsbegreppet som en idé sprids till och översätts 

inom kommunal äldreomsorg.  

 

 Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs kvalitetsbegreppets funktion och betydelse i litteratur, styrdokument och av 

nyckelaktörer? 

                                                 
4
 Det finns osäkerhet kring detta som grundas i sökproblem. Se metodkapitel. 
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 Vem eller vilka har makt att översätta kvalitetsbegreppet och hur visar det sig?  

 Hur formas kvalitetsbegreppet av forskningsresultat?  

 

Begreppen funktion och betydelse täcker in viktiga aspekter som fungerar bra ihop med den 

idéspridande teoribildningen. Begreppet funktion, syftar upp mot organisationen som skapare 

av effektivitet och prestation vilket i studien kopplas till RØviks (2000) beskrivning av 

verktygsperspektivet. Begreppet betydelse, syftar istället ner mot kvalitativa egenskaper i 

organisationen som skapare av mening och grundläggande värden i samhället som kopplas till 

RØviks (2000) beskrivning av symbolperspektivet.  

 

1.2 Centrala begrepp på äldreomsorgens arena 

Staten och kommunerna
5
 har det gemensamma ansvaret för samhällets välfärdstjänster. Det är 

kommunerna som organiserar äldreomsorgen på lokal nivå. De tjänster som utspelas på 

arenan kan se olika ut i olika kommuner, men vanligast är serviceinsatser och 

omvårdnadsinsatser för äldre som får hjälp och bistånd enligt socialtjänstlagen i form av 

hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter och korttidsboende. Äldreomsorgens olika 

erbjudanden utgår från den äldres enskilda behov. Vilka insatser som kan bli aktuella görs 

genom att den äldre, dess anhöriga eller annan företrädare gör en ansökan till kommunernas 

myndighetshandläggare som genom en individuell behovsbedömning beslutar om vilka 

insatser som den äldre har rätt till. Detta är en myndighetsutövning som upphör då ärendet 

lämnas över till verkställighet efter det att den äldre har accepterat erbjudandet (Westlund & 

Edvardsson, 1998). Äldre över 65 år som får hjälp av kommunen enligt socialtjänstlagen 

benämns olika beroende på vilket begrepp som är vedertaget inom kommunen och i 

organisationen. Vanligt förekommande är omsorgstagare, brukare eller kunderna. I följande 

framställning används begreppen de äldre, individerna alternativt den enskilde med 

motiveringen att begreppen dels är vanliga i forskning och litteratur om socialt arbete, dels ser 

jag det som en fördel att sätta de äldre i ett vidare samhällsperspektiv och inte enbart som 

hjälpbehövande. Delar av studien görs på äldreomsorgens kommunala arena i en medelstor 

svensk stad. Det är omsorgsnämnden som ansvarar för socialtjänstens stöd, omsorg och vård 

till äldre personer. Nämnden har även ansvar för hemtjänstinsatser av tillfälligt slag till 

personer under 65 år samt ansvar för den kommunala hälso-och sjukvården. Inom den 

                                                 
5
Kommunernas ansvar för äldre och personer med funktionsnedsättning regleras i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). 
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kommunala äldreomsorgens arena arbetar vårdbiträden, undersköterskor, enhetschefer, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, myndighetshandläggare, administrativ 

personal, verksamhetschefer och förvaltningschef. I den undersökta kommunen har 

äldreomsorgen en egen organisation, omsorgsförvaltningen, som är uppdelad i olika 

verksamhetsområden. 

 

1.2.1 Kvalitetsbegreppet 

Bergh (2010) visar att ordet qualitet har funnits i Svenska akademiens ordlista sedan 1889. 

Kvalité och kvalitet uppkom först år 1950 som självständiga ord och hålls isär fram till år 

1998 då de slås ihop till ett ord, kvalitet eller kvalité
6
 (ibid.). Kvalitet är inte ett enkelt 

begrepp utan sammansatt av flera beståndsdelar med olika abstraktionsnivå. Dels kompliceras 

det av att enskilda individer värderar kvalitet på olika sätt, dels utvecklar olika organisationer 

skilda värderingar och normer för vad som är kvalitet (SOU 2008:15). Det finns ingen 

enhetlig definition av kvalitetsbegreppet. Oftast används definitionen av begreppet kvalitet 

enligt den som formulerats av Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), även kallad den 

internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. ”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt 

som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (Westlund & 

Edvardsson 1998:8). I studien används genomgående formen kvalitet och kvaliteten. 

 

1.2.2 Forskningsanvändning             

Studien belyser förhållandet mellan forskning och praxis. Genom att knyta an till 

kvalitetsbegreppet som en trend i organisationen och föra ett resonemang kring detta ämnar 

jag komma förbi en allmän problematisering av kvalitetsbegreppet. För att tydliggöra detta 

används begreppet forskningsanvändning
7
 som enligt Nilsson och Sunesson (1988) handlar 

om hur kunskap från social forskning används eller inte används utanför universitetens 

vetenskapliga sfär. 

 

 

 

                                                 
6
 I Nusvensk ordbok, andra bandet.  ”kvalité, -n, -er. Handels. Sort (av handelsvara), kvalitet. (Av) god, bästa, 

prima, dålig /…/Dels= sort 1. egenskap; dels=’godhet’, beskaffenhet, (inre) värde” (Östergren, 1981). I 

Illustrerad svensk ordbok, tredje reviderade upplagan, beskrivs även kvalitetsarbete som ”förstklassigt arbete. – 

be-dömning bedömning av (ngt) med hänsyn till kvalitet” (Molde, 1964:795) 
7
 Engelska: Utilization. I internationell litteratur är användnings -begreppet inte tydligt (Nilsson & Sunesson, 

1988). 
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1.3 Studiens avgränsningar 

Kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen är ett omfattande och brett område som inte ryms inom 

ramen för den här studien. Av den anledningen kommer endast en liten del att belysas och 

avgränsningar måste därför tydliggöras. För det första utgår studien från ett samhälls-och 

organisationsperspektiv. Vissa kopplingar nedåt mot grupp-och individer görs ändå för att 

tydliggöra samband som påverkar både gruppen äldre och enskilda äldre i ett större 

sammanhang. För det andra begränsas studien till offentlig äldreomsorg med kommunen som 

utförare och därmed görs en avgränsning mot att inte spegla kvalitetsbegreppet i relation till 

privata aktörer eller formerna för valfrihet inom äldreomsorgen (Lov)
8
. Anledningen till 

denna avgränsning är att arbetet skulle bli alltför omfattande men kan vara ett intressant ämne 

för kommande studier. Det är den kommunala äldreomsorgen som studeras och därför 

avgränsas studien mot att inte innefatta den kommunala handikappomsorgen
9
. För det tredje 

berör studien förhållandet mellan forskning och praxis vilket studeras för att förstå hur 

översättningen av kvalitetsbegreppet har formats av forskningsresultat. Detta förhållande 

studeras inte utifrån begreppet om evidensbaserad kunskap utan enbart i förhållande till hur 

idén har översatts. 

 

1.4 Teoretisk ram  

Den nyinstitutionella organisationsteorin, betonar organisering och inte organisation. Det är 

ett ömsesidigt socialt och kulturellt beroende mellan omgivning och organisation som står i 

centrum. Detta innebär en problematisering av tanken, om att omgivningen främjar 

målinriktade, rationella och effektiva verksamheter. Nyinstitutionalismens utveckling kom att 

kännetecknas av ett ökat intresse för det handlingsutrymme som aktörerna i en organisation 

har (Johansson, 2006). Holmblad Brunsson (2002) visar att organisationer är effektiva, 

legitima och anpassningsbara. Gustafsson (2002) beskriver hur intresset för vädebaserad 

organisering och ledning har ökat inom organisationer (ibid.). För att förstå kvalitetsbegreppet 

som en idé används den idéspridande teoribildningen inom den nyinstitutionella 

organisationsteorin. Här studeras hur idéer sprids och översätts (dvs. tolkas) inom offentliga 

organisationer och kan bli populära på samma sätt som modekläder eller bilmodeller. Det 

finns flera forskare som har studerat hur idéer översätts. Dessa arbeten handlar om vad som 

händer på idéernas mottagarsida i den lokala verksamheten. Jonsson (2006) beskriver att idéer 

                                                 
8
Lov att välja. Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15).   

9
 Handikappomsorgen, LSS (SFS 1993:387).  
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uppmärksammas och sprids av aktörer men för att kunna spridas måste de först översättas. 

Aktörernas handlingsutrymme är beroende av hur idéerna är förpackade. Å ena sidan kan idén 

vara löst förpackad och tolkningsbar vilket gör att aktörernas möjligheter och 

handlingsutrymme ökar för att kunna omtolka idén. Å andra sidan kan idén vara 

färdigförpackad och konkret vilket ger aktörerna mindre handlingsutrymme och därmed är 

den inte lika omtolkningsbar (ibid.). RØvik (2000, 2008) menar att moderna organisationer har 

anammat nya influenser från globalt håll som snabbt har spridit sig och etablerats lokalt. De 

organisationsrecept som vi uppfattar som lokala, är i de flesta fall endast lokala versioner av 

trender med global utbredning. Holmblad Brunsson (2002) talar om att organisationer 

tillämpar modebetonade metoder. De nya metoderna ska göra underverk och göra 

organisationen effektivare. Alvesson (2011) förklarar detta med att en trend är 

organisationernas avtagande intresse för verkligt innehåll, substans. Istället sker ett ökat 

intresse för att förmedla föreställningar som ger ett sken av något positivt. Det är viktigt att 

organisationen gör något så att det hela tiden ser bra ut (ibid.). De nyinstitutionella begreppen 

kopplas till integrationsbegreppet eftersom det fokuserar på interaktionen mellan aktörer och 

används för att teoretiskt förklara aspekterna i interaktionen mellan de aktörer som samverkar 

(Grape, 2006; Jonsson, 2006). I studien används integrationsbegreppet som ett komplement 

till den nyinstitutionella organisationsteorin eftersom den idéspridande inriktningen inte är 

tillräcklig för att förklara hur och varför organisationer, aktörer och idéspridare integrerar.  

 

1.5 Studiens disposition 

Studien består av fem huvudkapitel. I kapitel ett, har studiens problem, syfte och 

frågeställningar formulerats. Studiens begrepp, avgränsningar och teoretisk ram har 

tydliggjorts. Studiens metod, material och genomförande presenteras i kapitel två vilket ska 

underlätta läsarens förståelse för studiens design och uppbyggnad. I kapitel tre illustreras 

bakgrund och tidigare forskning som utgår från forskningsanvändningen i praxis samt 

kvalitetsbegreppets historiska resa. I kapitel fyra presenteras och integreras studiens resultat 

och analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattande schematisering av studiens slutsatser. I 

kapitel fem diskuteras studiens resultat och metod som innefattar en diskussion om studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet i relation till studiens begränsningar. 
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2. Metodologiska överväganden 
I följande kapitel presenteras studiens design, forskningsstrategi, urval och tillvägagångssätt 

samt diskussioner om metodproblem och etiska dilemman.  

 

2.1 Studiens design- Att kartlägga en idé 

Studiens design introduceras i tabell 1. Genom fyra olika steg följer studien kvalitetsbegreppet 

som här jämförs med en idé som har spridits på olika nivåer. Jag har inspirerats av Jonssons 

(2006) forskningsdesign från en utvärdering om evidensbasering som en idé. I den här studien 

kartläggs kvalitetsbegreppet som en idé. Forskningsdesignen har omarbetats för att passa 

inom ramen för denna studies forskningsfråga och minskats för att passa in i tidsramen för en 

magisteruppsats.   

 

    Tabell: 1. Studiens design. Omarbetad efter inspiration från Jonsson (2006:149) 

Steg Disposition Analytisk nivå Empiriskt fokus Datainsamling 

1. Kap. 3,4 Translokal Kartläggning av idéns  

uppkomst och innehåll 

Historia 

Litteraturstudier  

Forskningsgenomgång 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Kap. 3,4 Makro Kartläggning av idéns 

Spridning på nationell nivå 

 

 

Litteraturstudier 

Forskningsgenomgång 

Socialtjänstlagen 

Dokumentstudie 

 

3. Kap. 4 Meso Den lokala  

översättningen av idén 

i en kommuns äldreomsorgs- 

förvaltning 

Dokumentstudier 

Forskningsgenomgång 

 

4. Kap. 4 Mikro Nyckelaktörers 

översättningar och  

tankar om idén. 

Intervjuer 

Forskningsgenomgång 

 

 

Studiens första steg var att kartlägga kvalitetsbegreppets (idéns) historik, uppkomst och 

innehåll. Detta har gjorts genom litteraturstudier och forskningsgenomgång. Jonsson (2006)  

benämner resultatet av detta steg som idén på en translokal nivå vilket fokuserar på idén i sig, 

oberoende av acceptans eller etablering. Studiens andra steg var att avgränsa och kartlägga 

idéns spridning till äldreomsorgen på makronivå. Detta gjordes genom att studera litteratur, 

forskningsgenomgång, socialtjänstlagen samt ett nationellt dokument. Studiens tredje steg var 

att mer ingående studera den lokala översättningen av idén på meso nivå i en kommuns 

äldreomsorgsförvaltning vilket genomförts genom att studera lokala dokument. Det fjärde 
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steget var att genom intervjuer fånga upp nyckelaktörers översättningar och tankar om idén på 

en lokal mikronivå.  

 

2.2 Fallstudie som forskningsstrategi för idén 

Studien beskrivs som ett fall om hur kvalitetsbegreppet som en idé sprids till och översätts 

inom kommunal äldreomsorg. Enligt Trost, (2001) är det studiens syfte som ska vara 

vägledande för val av metod. Till ett syfte som är inriktat mot att försöka förstå aktörers 

resonemang eller handlingsmönster lämpar sig en kvalitativ utgångspunkt (ibid.). 

Målsättningen med kvalitativa undersökningar är att skaffa sig en djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som man får i en kvantitativ undersökning (Denzin & Lincoln, 2008; 

Patel & Davidsson, 2003). Utifrån forskningsfrågan, studiens syfte och frågeställningar 

lämpade sig en kvalitativ studie eftersom forskningsproblemet utgår ifrån att försöka förstå 

kvalitetsbegreppet. Enligt Yin (2003) är fallstudien som forskningsstrategi etablerad och 

användbar inom organisationsforskning och socialt arbete. Ansatsen är lämplig eftersom 

forskningsfrågorna har karaktären av hur och varför, när ett pågående fenomen ska undersökas 

i sitt verkliga sammanhang och när händelseförloppet inte styrs av forskaren. Merriam (1988) 

påpekar att forskaren ska anta ett holistiskt förhållningssätt. Det avser att gå på djupet för att 

möjligöra en rik beskrivning, vilket görs genom att ett komplext nutida fenomen undersöks i 

sitt sammanhang. Enligt Denscome (1999) ger fallstudien möjlighet till kombination av olika 

materialinsamlingsmetoder (ibid.). I studien har denna möjlighet utnyttjas då det empiriska 

materialet består av litteratur, dokument och intervjuer. Det är sammanlagt dessa ovanstående 

faktorer som styrker mitt motiv till att göra en fallstudie. Denscome (1999) menar vidare att 

fallstudiens mångfald också är dess nackdel (ibid.). I den här studien har mångfaldens för och 

nackdelar visat sig genom de olika val som har gjorts i form av vilket fall, inom vilken 

organisation, vilken litteratur, vilka dokument och vilka nyckelpersoner som ska ingå i 

fallstudien. Dessa har inte valts slumpmässigt utan har valts ut beroende av deras relevans för 

det problem och frågor som studerats. För att begränsa fallet utgick jag från att inte avvika 

ifrån studiens syfte och frågeställningar.   

 

Sammanfattningsvis studerar jag kvalitetsbegreppet som ett fall med avsikt att gå på djupet 

genom att använda ovanstående materialinsamlingsmetoder. Detta innebär att de resultat som 

presenteras i den här studien endast kan ses som förekommande inom det begränsade 
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studerade fallet. Därmed tydliggörs att studiens generaliserbarhet är begränsad i den 

meningen att fallstudiens resultat inte går att generalisera på en empirisk nivå. Resultaten kan 

inte ses som allmänt förekommande, varken i den undersökta kommunen eller i andra 

kommuner, utan endast inom det fall som studeras. Studiens urval av lokala nyckelaktörer i 

kombination med litteratur- och dokumentstudier ger ett kunskapsbidrag om 

kvalitetsbegreppet inom fallet. Andra fall som studerar liknande företeelser skulle med 

säkerhet få andra resultat.  

 

2.3 Tillvägagångssättet vid studien- Att genomföra idén  

Mitt mål har varit att leta fram så mycket kunskap som möjligt om kvalitetsbegreppet. I den 

bemärkelsen har tillvägagångssättet varit explorativt. Patel och Davidson (2003) beskriver att 

en explorativ studie är att föredra när det finns luckor i vår kunskap om ett problemområde 

(ibid.). Widerberg (2002) påpekar å ena sidan, om det finns en bestämd teori redan 

inledningsvis bör man fundera över vilka konsekvenser det får för metodval i analysen och 

dess utformning. Å andra sidan, om det saknas en teoretisk förankring från början bör man 

reflektera över vilka teoretiska positioner som uppkommer av de metoder som valts i 

analysarbetet (ibid.). Studiens tillvägagångssätt har varit både deduktivt och induktivt. Den 

aktuella studien ligger i gränslandet mellan dessa två. Studiens deduktiva del har 

kännetecknats av att nyinstitutionell organisationsteori har använts som grundläggande teori. I 

den bemärkelsen har jag gått bevisandets väg, när jag med utgångspunkt i en befintlig teori, på 

förväg har bestämt vilken information från empirin som jag vill samla in, tolka och analysera. 

Samtidigt ville jag undvika att bli alltför styrd av teorier när jag samlade in det empiriska 

materialet. Studiens induktiva del har kännetecknats av att jag följt upptäckarens väg när jag 

först studerade litteratur, forskning, nationella dokument och lagar utan att ha förankrat 

studien i någon teori. I samband med analysarbetet framkom nya intressanta infallsvinklar 

som visade att kvalitetsbegreppet har många attraktiva drag. Empirin kunde då kopplas till ny 

teori som jag inte från början haft i åtanke. För detta ändamål valdes teorin om empowerment 

som blev användbar för att diskutera makt.  

 

2.3.1 Materialinsamling 

Studiens empiri består av litteratur, dokument och intervjuer som ska ge kunskap om det som 

studeras utifrån studiens design som visades i tabell 1. Hartman (2004) menar att 
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kunskapskällan dels måste vara praktiskt tillgänglig dels etiskt tillåten på ett sätt som gör det 

möjligt att nå kunskapen (ibid.).  Genom att samla in det empiriska materialet på olika sätt 

betraktas kvalitetsbegreppet på olika nivåer och ur tre olika vinklar. Nackdelarna med detta 

tillvägagångssätt har varit att materialet blev omfattande och studien tidskrävande. Ett 

omfattande arbete kräver omfattande analyser och jämförelser vilket ställer höga krav på 

forskarens kompetens.  

 

2.3.2 Litteraturstudiens urvalskriterier och källkritik 

Forsberg och Wengström (2010) menar att litteraturstudien bör innefatta all relevant 

forskning som går att komma över inom det område som studeras. Det är viktigt att 

litteraturen granskas objektivt och att sökningen efter relevant forskning sker systematiskt. 

Forskare har oftast egna föreställningar om det som ska studeras och det är lätt att forskaren 

medvetet eller omedvetet väljer ut de teorierna, artiklarna och referenserna som styrker den 

egna uppfattningen (ibid.). Kvalitetsbegreppets bredd har försvårat sökningen. Ett exempel är 

att en sökning via sökmotorn Google på det engelska ordet Quality ger 4 730 000 000 träffar. 

Vid Svensk översättning till kvalitet ger det 987 000 000 träffar. Begränsas denna sökning till 

kvalitetssäkring i äldreomsorgen ger det 42000 träffar. Litteratur och tidigare forskning har 

istället sökts genom universitetsbibliotekets databaser
10

 One search, ASSIA, Angelina, 

Swesish Mech, Geriatric Nursing och ProQuest på följande sökord: quality, quality concept, 

quality management, quality development, quality assurance, improvement of knowledge, 

quality in elderly care, organizations, elderly care, public service, utilization, knowledge. 

Andra viktiga sökkällor har varit Socialvetenskaplig tidsskrifts arkiv och myndigheters 

hemsidor så som regering, riksdag, Socialstyrelse, länsstyrelse och Sveriges kommuner och 

landsting. Forskning om kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen gömmer sig i olika områden. Ett 

exempel är att avhandlingar eller artiklar som handlar om exempelvis kompetens, ledarskap 

eller organisationer vid en närmare anblick också tar upp frågor om kvalitet. Men om detta 

inte framgår i rubriker eller abstracts blir det mycket svårt att lyckas gå igenom allt. 

Nackdelen med att studera ett svårfångat begrepp inom ramen för en magisteruppsats är att 

jag kan ha missat mycket relevant information som i sin tur kan ge studiens resultat en 

onyanserad bild. För att lyckas hitta rätt i kvalitetsbegreppets djungel har sökstrategin varit att 

                                                 
10

 Sökmotorer och sökningar: Quality 30349 träffar. Quality AND elderly care OR Organization 3492 träffar 

(ASSIA). Quality 15287 träffar. Quality AND Elderly care 2048 träffar. Quality AND elderly care AND 

Organization 1790 träffar. Utilization 780 träffar. Utilization AND Profession 236 träffar. (ProQuest). Utilization 

AND profession AND Reseach 22 träffar (One Search).  
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gå igenom andra forskares referensförteckningar för att på så sätt leta mig fram till relevant 

forskning. Urvalet i studien har grundats i relevans, spridning och kritisk granskning så att 

källorna uppfyller vetenskapliga krav.  

 

2.3.3 Dokumentstudiens urvalskriterier och källkritik 

På makronivå har nationella dokument sökts direkt genom regeringens, Socialstyrelsens och 

Sveriges kommuner och landstings hemsidor. Sökord har varit äldreomsorg, kvalitet i 

äldreomsorg, ledningssystem och värdegrund i äldreomsorg. Urvalet resulterade i ett 

övergripande dokument som har varit relevant för det kvalitetsarbete som äldreomsorgen 

grundar sitt arbete i. God kvalitet i socialtjänsten. Om ledningssystem för kvalitet i verksamhet 

enligt SoL, LVU, LVM, och LSS (Socialstyrelsen, 2010). Denscombe (2009) belyser att 

statspublikationer vid en första anblick kan vara ett attraktivt material för samhällsforskaren 

eftersom de ser ut att vara trovärdiga, objektiva och faktabaserade. Hur väl detta stämmer 

beror på de data som de innehåller (Denscombe, 2009). På lokal nivå har kommunala 

dokument sökts genom äldreomsorgsförvaltningens kommunala hemsida på sökorden 

kommunala riktlinjer, handlingsplaner, verksamhetsplan, årsrapport och omsorgsnämndens 

protokoll. Urvalet resulterade i samtliga tolv protokoll från omsorgsnämnden under perioden 

november 2011 - november 2012, Omsorgsnämndens verksamhetsplan för år 2012 och 

Omsorgsförvaltningens årsrapport för år 2011. Merriam, (1994) beskriver å ena sidan, att 

dokument bör ses som en sekundärkälla som kan bidra till att det uppstår problem, då man 

använder dokument för att verifiera och analysera resultat som man har fått från andra källor. 

Men å andra sidan, kan det hjälpa forskaren att hitta innebörder och utveckla förståelser.  

 

Dokumentens validitet måste fastställas utifrån de fyra kriterierna autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och innebörd (Denscombe, 2009; Patel & Davidsson 2003). Dokumentens 

autenticitet har kontrollerats. Samtliga av de valda dokumenten är offentliga, direkt hämtade 

från hemsidor, är märkta med ärendenummer och namn på myndigheten. För att säkerställa 

dokumentens trovärdighet har hänsyn tagits till om innehållet är trovärdigt, dess syfte, 

tidsanda och vem som var författaren. Denscombe (2009) menar att byråkratiseringen har 

skapat en uppsjö av mötesprotokoll vars syfte är att hålla personer och institutioner ansvariga 

för sina handlingar. Protokollen måste dels ge en systematisk bild över vad som har ägt rum, 

dels ska de vara offentligt tillgängliga (ibid.). Dokumentens representativitet har varit svårt att 

kontrollera eftersom det berör dokumentens fullständighet och redigering vilket jag inte har 
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kunnat säkerställa. Dokumentens innebörd har varit föremål för studiens analys i denna del. I 

studien har uppmärksamhet tagits till följande; ”Offentligt tillgängliga protokoll reflekterar 

innehållet på ett sätt som är offentligt acceptabelt vid en given tidpunkt och i en given social 

kontext. De tenderar att ge en version av verkligheten som möter de allmänna 

förväntningarna” (Denscombe, 2009:307). Det finns dock en skillnad i tillvägagångssätt när 

det gäller de kommunala dokumenten som istället analyserades med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Mitt motiv till detta är att protokollen rent innehållsmässigt var relativt 

begränsade med korta formuleringar som inte tillför något i materialet. Denscombe (2009) tar 

upp detta problem och menar att protokoll tenderar att vara partiska, ofullständiga och 

selektiva då de endast registrerar delar av händelsen (ibid.). Patel och Davidsson (2003) 

menar att oavsett hur forskaren gör urval och analys av dokumenten, måste försiktighet iakttas 

för att inte bara välja ut det som stödjer forskarens egna idéer (ibid). Detta har jag haft i 

åtanke. Däremot ansåg jag att dokumenten kunde tillföra mycket om vilka frågor som 

prioriteras och tas upp i omsorgsnämnden eftersom det är där besluten fattas. Det beskrivna 

tillvägagångssättet tog hänsyn till innehållet som helhet och uteslöt inte något från 

dokumenten.  

 

2.3.4 Intervjustudien  

Intervjustudien är ett komplement till litteraturstudien och dokumentstudien och ska ses som 

nyckelaktörernas översättning av kvalitetsbegreppet som en idé. Intervjuerna genomfördes 

under hösten 2012.  

  

 Figur 1. Verkar nationellt                    Figur 2. Verkar lokalt 

 

Omsorgsnämndens 

ordförande ♂ 

Förvaltningschef ♂  

Chef för utveckling och 
kvalitet ♂  

Äldreforskare 2 
 

♂ 

 

Äldreforskare 1 
 

♀ 
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Figur 1 och 2 illustrerar urvalet av nyckelaktörer till intervjustudien. På lokal nivå inom en 

äldreomsorgsförvaltning gjordes följande urval: Omsorgsnämndens ordförande, 

förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen och chefen för avdelningen utveckling och 

kvalitet, omsorgsförvaltningen. Figur 2 visar också de lokala nyckelaktörernas hierarkiska 

position inom organisationen. Figur 1 visar urvalet av nyckelpersoner utanför organisationen 

där urvalet består av två äldreforskare som verkar nationellt. Äldreforskare 1 och 2 har stor 

erfarenhet och kännedom om äldreforskning. Urvalsförfarandet i studien har varit ett 

snöbollsurval
11

, som enligt Trost (2001) är rimlig att använda för kvalitativa studier som är 

strategiska (ibid.). Urvalet i studien är styrt i den bemärkelsen att sannolikheten att en person 

kommer med är känd då samtliga nyckelpersoner medvetet valdes ut med motiveringen av att 

de ses som just nyckelaktörer som har kunskap om hur idén har översatts i organisationen. 

Mitt val av nyckelaktörer motiveras också med att de ur en maktaspekt har möjligheter att 

påverka både begreppets översättning och den allmänna bilden av det som förmedlas ut till 

samhället. Förfrågan om medverkan skickades efterhand ut via e-post, (bilaga 1).  Hartman 

(2004) menar att urvalet i kvalitativa studier utgår ifrån att finna individer som har kunskap 

om det fenomen som studeras (ibid.). Mina kriterier i urvalet har varit att hitta personer som 

har mycket kunskap och en längre tids erfarenhet av kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen. 

Inledningsvis riktades därför mitt intresse till den aktör som arbetar mest med kvalitetsfrågor, 

utveckling och forskning inom den kommunala äldreomsorgen. Den första kontakten som togs 

var med chefen för utveckling och kvalitet i en kommunal äldreomsorgsförvaltning. Det blev 

på så vis naturligt att göra den första intervjun med honom. Med denna intervju som 

utgångspunkt var sedan snöbollen i rullning och ledde mig vidare till omsorgsnämndens 

ordförande och sedan till förvaltningschefen. När dessa tre intervjuer var genomförda och 

transkriberade visade det sig å ena sidan, att de tre nyckelaktörernas utsagor övervägande var 

samstämmiga. Å andra sidan, kan deras utsagor endast ses som representativa för 

kvalitetsbegreppets översättning av dessa tre ledande personer inom den undersökta lokala 

äldreomsorgsförvaltningen. Enligt min mening spreds urvalet något av de två äldreforskarnas 

medverkan eftersom de hade kunskap och erfarenhet från forskningens sfär, utanför den 

kommunala äldreomsorgsförvaltningen, vilket kom att spegla kvalitetsbegreppet ur ytterligare 

                                                 
11

 Snöbollsurval kan göras när man på förhand inte vet vad som ska undersökas eller vem som kan bidra 

med kunskapen om ett fenomen. Det är vanligt att man börjar intervjua en person för att sedan fråga 

denne om ytterligare personer som kan ha kunskap om fenomenet (Hartman, 2004).  
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en vinkel. Det hade varit önskvärt om studien omfattat fler intervjuer med nyckelaktörer från 

både forskning och praxis vilket skulle ha ökat studiens kvalitet. 

 

Det är också viktigt att belysa urvalet ur ett kritiskt perspektiv. Hartman (2004) tydliggör att 

ett snöbollsurval kan vara riskabelt eftersom vi lätt förlorar spridning och kontroll över vilka 

som väljs ut till intervju (ibid.). I denna intervjustudie blev Hartmans resonemang delvis 

berättigat då den första nyckelaktören rekommenderade två personer med liknade kunskap 

och utgångspunkt. Det är också viktigt att poängtera att det är nyckelaktörer som är ledande 

företrädare inom sina respektive områden som fick komma till tals. Alvesson och Sköldberg 

(1994) menar att det är ”viktigt att notera detta och framhålla att vederbörande inte har något 

bättre bud på ’sanningen’ än andra” (Alvesson & Sköldberg, 1994:349). Politikern, 

förvaltningschefen och chefen för utveckling och kvalitet är alla mycket vana vid att bli 

intervjuade. Deras sätt att samtala och berätta kännetecknades av verbal säkerhet, mycket 

långa resonemang och användande av metaforer. Alvesson och Sköldberg (1994) diskuterar 

vikten av att forskaren antar ett kritiskt granskande förhållningssätt när ledande företrädare för 

organisationer intervjuas (ibid.). Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser som 

kännetecknades av kontorsmiljöer, pärmar, dokument och datorer. I detta sammanhang finns 

det en risk ur ett objektivitetsperspektiv då det kan antas att nyckelaktörerna känner lojalitet 

mot sin organisation och därför inte berättar det som de tror kan vara till nackdel för den egna 

verksamheten. I intervjusvaren visade detta sig genom att diskussioner om den egna 

organisationen (det verksamhetsnära) utmärktes av mindre kritisk reflektion till skillnad mot 

diskussionen om de nationella myndigheterna (det uppifrån kommande nationella besluten) 

som utmärktes av ett mycket större och tydligare kritiskt resonemang. Med bakgrund av 

ovanstående har jag haft Alvesson och Deetz, (2000) i åtanke eftersom de betonar att 

intervjuberättelser vanligtvis ger intryck av att intervjupersonerna är moraliska och rationella. 

Författarna menar att de flesta människor har en viss benägenhet av att vara, eller låtsas vara, 

lojala mot den organisation och yrke som de tillhör. De kan tro att deras svar kan komma att 

slå tillbaka mot dem (ibid.). 

 

Det var semi-strukturerade intervjuer, (delvis strukturerade intervjuer) som användes. Enligt 

Robson, (2002) är delvis strukturerade intervjuer ett förfaringssätt, som styrs av ett antal 

frågor som ska undersökas, men utan att ordningsföljd eller ordalydelse bestäms i förväg. 
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Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att ta vara på det unika i intervjutillfällets situation 

(ibid.). Samtliga intervjuer bandades efter nyckelaktörernas godkännande. Tyvärr gick det inte 

att genomföra en intervju med Äldreforskare 2 av praktiska skäl. Kommunikationen har 

istället skett via e-post. Det faktum att intervjun uteblev fick både negativa och positiva 

konsekvenser. Eftersom det endast var svar på frågorna i intervjuguiden som kommunicerades 

kunde inte ytterligare aspekter fångas upp. Dessutom saknades det unika som framkommer i 

en intervjusituation i form av verbalt och kroppsligt språk. Däremot bör de skriftliga svaren 

snarare ses som säkrare än de muntliga eftersom dessa var tydligt formulerade och inte lika 

lätta att feltolka. I resultatredovisningen görs ingen skillnad mellan Äldreforskare 2 och övriga 

nyckelpersoner. Det är viktigt att tydliggöra att de tre nyckelaktörerna, politikern, 

förvaltningschefen och chefen för utveckling och kvalitet intervjuades först enligt en 

intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden ordnades utifrån följande fyra kategorier; 

Kvalitetsbegreppet, styrning av kvalitet, kvalitetsarbete och forskning-praxis. Nyckelaktörerna 

fick tala fritt inom ramen för dessa. När materialet var transkriberat ändras intervjuguiden i 

vissa delar för att passa in på äldreforskarnas roll (bilaga 3). Kategorin kvalitetsarbete togs 

bort eftersom den riktade sig till yrkesverksamma inom organisationen. I stället utökades 

frågorna om forskningsanvändning i kategorin forskning-praxis. Intervjuguiden 

kompletterades också med frågor som uppkom i samband med de första intervjuerna. 

 

2.4 Att analysera idén genom två analysstrategier 

Som ett redskap i analysen har jag använt perspektivanalys och kritisk diskursanalys som två 

analysstrategier. Detta stämmer väl med Hartmans (2004) resonemang om att analysen består 

av två steg. I det första steget reduceras det empiriska materialet genom kategorisering. I det 

andra steget söks den mening som finns i det fenomen som har studerats. Det är detta som är 

tolkningen, slutprodukten av studien. Som ett inledande hjälpmedel användes Jönssons (2010) 

perspektivanalys som visar på vilka frågeställningar som är viktiga att ställa. Med fokus på 

frågan när illustreras problemets utveckling över tid. Med fokus på frågan var riktas blicken 

mot olika arenor och sammanhang. En fråga som fokuserar på vem hjälper forskaren att 

undersöka vilka moraliska entreprenörer som för fram problemet. Med fokus på frågan vad, 

försöker forskaren förstå vad problemet är för de som har formulerat problemet. Ibland kan 

det också vara lämpligt att fråga hur ett visst problemperspektiv tas i bruk. Det kan handla om 

formuleringar i offentliga skrifter och när människor resonerar om problem. Enligt Jönsson 
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(2010) är det viktigt att påpeka att när forskaren identifierar olika problemperspektiv är det 

forskarens egna konstruktioner som studeras, vilket inte nödvändigtvis behöver 

överrensstämma med den komplexa verkligheten (ibid.). I Studien användes 

perspektivanalysen som ett inledande hjälpmedel för att skapa struktur och förståelse för det 

komplexa fenomenet kvalitetsbegreppet. Detta gjordes genom att kategorisera in materialet 

från litteratur, intervjuer och dokument under de fem frågeställningarna när, var, vem, vad och 

hur.  

 

Den kritiska diskursanalysen användes sedan som ett förhållningssätt och komplement till 

perspektivanalysen. Därmed betonas att jag inte avsåg att kunna göra en fullgod analys enligt 

diskursanalysens alla regler. Det finns många som har skrivit om diskursanalys och det finns 

också många olika varianter av den. I studien utgick jag från Winther Jørgensen och Philips 

(1999) redogörelse. Författarna visar att det finns fyra premisser att ta hänsyn till: Kritisk 

inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap 

och sociala processer, samband mellan kunskap och social handling (Winther Jørgensen & 

Philips, 1999:59). Den kritiska diskursanalysen bidrar till att reproducera och synliggöra olika 

maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. Målsättningen är att bidra till social 

förändring genom att utjämna maktklyftorna i samhället (ibid.). Diskursanalys som 

analysstrategi visar att språket är en central del i hur företrädare för myndigheter och 

organisationer kommunicerar kvalitetsbegreppet. Den maktutövning som här studerades ska 

inte ses som att enskilda individer utövar makt. Fokus är istället de strukturer och vägar som 

gör att makten upprätthålls och utövas. Detta grundas i att Foucaults (2003) intresse för makt 

inte var förknippat med individuella makthavare, vem eller vilka som har makt, utan det 

centrala är hur de underordnade drabbas av makten. Makt förekommer i varierande grad och 

på olika plan. Makt behöver alltså inte enbart vara något negativt utan kan också vara en källa 

till kunskap (ibid.). För att markera mitt synsätt på de aktörer som presenteras i studien 

används övervägande benämningen nyckelaktörer, representanterna eller företrädarna för 

intervjupersonerna. När nyckelaktörernas arbetstitlar används görs det för att markera deras 

utsagor utifrån deras position i organisationen och inte utifrån en individuell ståndpunkt. Jag 

menar att språkliga uttryck och representationer har stor betydelse för hur den organisatoriska 

verkligheten kommer att definieras och tolkas. Studien avser inte att göra jämförelser mellan 

nyckelaktörerna utan gör endast anspråk på att spegla deras översättning av kvalitetsbegreppet 

ur ett generellt perspektiv utifrån sina kunskaper om kvalitetsbegreppet. 
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2.5 Etiska överväganden och dilemman 

Jag grundar mina etiska överväganden enligt de etiska förhållningssätten: öppenhetskravet (ge 

information till de berörda), självbestämmandekravet (att undersökningen ska vara frivillig att 

delta i), konfidentialitetskravet (skyddar de medverkandes anonymitet), autonomikravet (att 

insamlat material endast kommer att användas för forskningsändamål) (Vetenskapsrådet, 

2002). Studien har kontrollerats efter en checklista som finns i skriften personuppgifter i 

forskningen. Vilka regler gäller? Av Centrala etikprövningsnämnden, Datainspektionen, 

Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån (2011). Samt rapporten vad är god forskningsed? 

Av Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005). Studien har följt de etiska förhållningssätten 

genom att information gavs till medverkande nyckelpersoner. Nyckelpersonerna valde 

frivilligt att delta och materialet användes endast för forskningsändamål. Det finns ett 

dilemma gällande anonymiteten som jag har reflekterat åtskilligt på. Å ena sidan används inga 

personuppgifter i studien men å andra sidan används nyckelpersonernas respektive arbetstitlar 

vilket medför att en koppling kan göras mellan kommunen och de personer som har de 

ledande arbetstitlarna i kommunen. Med anledning av att jag inte på ett tillräckligt tydligt sätt 

lyckades klargöra frågan om anonymitet innan intervjuerna genomfördes har jag valt att 

avidentifiera den undersökta kommunen. Med bakgrund av ovanstående dilemma skulle namn 

på kommunen i det här avseendet vara i strid mot god forskningsed. Konsekvenserna av att 

inte lägga alla kort på bordet är att studiens tillförlitlighet minskar. De negativa 

konsekvenserna vägs upp genom kvalitetssäkring, vilket har gjorts genom en utförlig 

redovisning av hur studien har genomförts i alla delar dvs. hur urval, material, analys och 

beslut har gjorts. I slutkapitlet, metoddiskussionen, har jag fört en diskussion om min 

förförståelse, forskarens jag, och hur denna har påverkat studiens resultat. Detta sammantaget 

ska öka förutsättningarna till läsarens förståelse och underlätta granskning av det som 

framkom i studien. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel illustreras forskningsanvändning i praxis. Läsaren tas sedan med på 

kvalitetsbegreppets historiska resa. Detta görs genom att visa grunddragen av 

kvalitetsbegreppet ur ett brett perspektiv från historia till nutid. Sedan följer en inramning av 

kvalitetsbegreppet inom äldreomsorgen. Avsnittet består av historia och tidigare forskning. 

3.1 Forskningsanvändning i praxis 

När det gäller kvalitetsbegreppets förhållande mellan praxis och forskning inom socialt arbete 

ansluter jag mig till följande utgångspunkt enligt Soydan (1993) som menar att socialt arbete 

är studier av det praktiska sociala arbetet. ”Jag uppfattar socialt arbete som praxis och 

vetenskaplig disciplin. Detta är inte en problemfri utgångspunkt, men kanske den enda 

möjliga” (Soydan, 1993:18). I forskningstraditionen kring det sociala arbetet framträder två 

historiska utvecklingstendenser. Från praxis till teori, belyser socialt arbete som det primära, 

ett praktiskt verksamhetsområde, ett socialt förändringsarbete, vars största uppgift och mål är 

att hjälpa människor som har drabbats av olika problem. Det grundas i tanken om Homo ad 

juvendum paratus, människans huvudsakliga strävan efter solidaritet, att ge hjälp och ta hjälp.  

Från teori till praxis, belyser att teoretiska kunskaper och forskningsresultat är avsedda som 

grund till det sociala arbetet. I det sociala arbetets samspel mellan teori och praxis försöker vi 

förstå och förklara sociala fenomen (ibid.).  

 

Nilsson och Sunesson (1988) har gjort en studie
12

 om forskningsanvändning vid 15 

socialförvaltningar i Sverige. Resultaten tyder på att forskningsresultat används men att 

användningssättet påverkas av varifrån forskningsarbetena kommer. Den internproducerade 

forskningen
13

 används i högre grad än den som kommer utifrån forskningsinstitut, universitet 

och andra kommuner (ibid.). Kullberg (2003) menar att forskningsanvändningen är politisk 

styrd. Forskningen använder tillförlitlighet, generaliserbarhet, systematik och teoretiskt 

förklaringsdjup till skillnad mot användarsidan som bedömer användbarheten som den 

viktigaste faktorn (ibid.). Johnsson och Svensson (2005) tar upp att det är i interaktionen 

mellan praxis och forskning som kunskapen utvecklas men att denna kunskap kan vara av 

olika dimensioner. Desto större utrymme en sfär har ju mer dominans (ibid.). En gemensam 

                                                 
12

 Studien innefattade 77 intervjupersoner från olika kommuner med befattningar som chefer, handläggare och 

politiker på lokal nivå samt ett antal högre tjänstemän och politiker på nationell nivå (Nilsson & Sunesson, 

1988).  
13

 Avses forskning som kommer till internt i förvaltningen så som egna rapporter och C-och D-uppsatser 

(Nilsson & Sunesson, 1988).  
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nämnare för forskningsanvändningen oavsett sfär är de nationella politiska intentionerna för 

hur forskningen ska användas. Detta har visat sig i att politiska intentioner vill knyta 

vetenskapen närmare det sociala arbetet. Regeringen tog initiativ till utvecklingsprogrammet 

nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2000).  Kullberg 

(2003) menar att utifrån regeringens direktiv kan skrivelsen tolkas som att forskningens 

närmande till det sociala arbetet och dess brukare betraktas ur ett top-down perspektiv. Enligt 

Bäck-Wiklund (2003) kritiseras å ena sidan forskningen från universitet för att vara dåligt 

förankrad i praxis. Å andra sidan kritiseras den FoU
14

 inriktade forskningen för sin bristande 

förankring i universitetsvärlden. 

3.2 Kvalitetsbegreppets historiska resa  

Här återknyts till kvalitetsbegreppets översättning som togs upp inledningsvis. Det finns två 

milstolpar som har varit viktiga för kvalitetsbegreppets utveckling. Liedman (2007) beskriver 

att det ur ett historiskt perspektiv fanns en stark koppling mellan kvalitet och kvantitet. För det 

första fick kvantifieringar av kvaliteter en snabbt växande betydelse inom skolans område i 

den meningen att studenternas prestationer började bokföras, betygssättning, vilket kan 

härledas tillbaka till universitetet i Cambridge år 1792. För det andra har kvalitetsbegreppet en 

historisk grund inom den industriella världen. I 1920-talets USA uppfanns nya metoder för att 

kontrollera varuproduktionen. Det var inte längre slutprodukten som var det viktigaste utan 

varje specifikt tillverkningsmoment. ”På sätt och vis var det effektiviteten som kontrollerades. 

Men man talade om kvalitet, och det fick stor betydelse” (Liedman, 2007:34). Efter andra 

världskriget nådde kvalitetstänkandet Japan och fick där en japansk översättning till begreppet 

kaizen, förändring till det bättre. De japanska framgångarna spreds snabbt internationellt inom 

industri och ekonomi. Begrepp som just in time och lean production är ett nutida arv från den 

japansk-amerikanska föreställningsvärlden kring kvalitet. Detta tankesätt spreds sedan även 

till andra samhällssektorer som servicesektorns McDonald´s och 7Eleven som byggdes upp 

enligt samma industriella principer om kvalitetskrav som ett effektivitetskrav (ibid.).  

 

3.2.1 Kvalitetsbegreppet når den offentliga sektorn och äldreomsorgen 

Det finns forskning som visar på kvalitetsbegreppets komplexitet inom offentliga 

organisationer. Edvardsson (1996) menar att kvalitetstänkandet ska finnas i alla delar av 

                                                 
14
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verksamhetens processer. Kvalitet skapas av verksamhetens medarbetare och inte genom 

kontroll, mätningar och teknik. Czarniawska-Joerges (1992) resultat visar en paradox mellan 

kvalitet och effektivitet (ibid.). Berghs (2010) resultat visar att nationella och lokala strukturer 

har utvecklats för att mäta kvaliteten vilket påverkar den lokala verksamheten. Erlingsdottir 

(1999) varnar för att näringslivets idéer helt okritiskt implementeras till hälso-och sjukvården. 

Resultaten visar att medicinska och humanistiska värderingar håller på att ersättas med 

managementideologier. Den styrande ledningen använder kvalitetsbegreppet som skydd för 

att lösa problem med kostnadseffektivitet och produktivitet (ibid.). Westlund och Edvardsson 

(1998) visar att kärnan i kvalitetsbegreppet måste utgå ifrån ett erbjudande om en tjänst som 

grundas i en förställning om behov. Författarna menar att det inom äldreomsorgen finns 

obalans mellan resurser och behov. Damberg (2010) belyser kompetensfrågan inom 

äldreomsorgen. Resultaten visar att det inte är den formella kompetensen
15

 som väger tyngst 

utan den sociala kompetensen
16

. Det visar sig att arbetsfördelningen mellan omsorgspersonal 

och de äldre individualiseras och får i och med det inte några fasta gränser.  

 

3.2.2 En internationell utblick 

Det är komplicerat att studera kvalitetsbegreppet i det svenska välfärdssystemet i relation till 

hur det ser ut internationellt. Det beror på att länder har olika system och modeller för 

organiseringen av de sociala tjänsterna.  Johansson (2002) tar upp att den skandinaviska 

modellen (Sverige, Danmark och Finland) har gått mycket längre i att sörja för medborgarna 

genom ett generöst system av omhändertagande för äldre och sjuka både ekonomiskt och 

personligt. I många andra länder exempelvis Tyskland, Grekland, Spanien, Portugal och 

Irland är det familjen som har huvudansvaret över sina äldre (ibid.). Rostgaard (2012) påpekar 

att Danmark genomgått stora förändringar i form av ökad valfrihet, individualisering, 

ekonomi och flexibilitet. Dessa förändringar har ofta gått under ledorden kvalitet som har 

ändrat förutsättningarna för kommunernas styrning då de måste utforma verksamheten efter 

egna lokala kvalitetsstandarder. Donabedian (1988) varnar för att representativiteten i 

kvalitetsmätningar ofta brister och att det saknas beteendevetenskapliga och kvalitativa inslag 

(ibid.). Brown och Hansson (2009) har för Sveriges kommuner och landstings räkning gjort 

en kunskapsöversikt över nationella kvalitetssystem för äldreomsorgen inom Europa. Syftet 

med översikten var att få kunskap och en samlad bild över länder i Europa där det pågår 

                                                 
15

 Kompetens förvärvad av utbildning (Min anm.). 
16

 Förmåga att umgås och kommunicera med människor i sin omgivning (Min anm.).  
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utvecklingsarbete för att mäta äldreomsorgens kvalitet. Resultaten visar att det inte finns 

något pågående arbete med att ta fram kvalitetindikationer för äldreomsorgen på Eu nivå. I 

England följs äldreomsorgens kvalitet upp genom nationella minimum standarder som mäter 

kvalitet i struktur, process och resultat. I Holland används endast resultatindikationer och i 

Danmark lednings-och arbetsprocesser. Spanien har hittills endast en nationell databas för 

antal anställda och äldre. Det är endast Holland och Danmark som involverar de äldre i att ta 

fram vilka kvalitetsindikationer som ska användas (Brown & Hansson, 2009). 

 

Detta kapitel har tagit med läsaren på en historisk exposé och berört tidigare forskning om 

forskningsanvändning i praxis och kvalitetsbegreppet. Kvalitetsbegreppets historiska resa har 

visat att ett litet ord som kvalitet är komplext men kan säga mycket om viktiga milstolpar i 

samhällets utveckling.  
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4. En idé som speglar samhället 
I följande kapitel presenteras resultatet från litteraturstudien, dokumentstudien och 

intervjustudien. Utifrån analysen av det empiriska materialet har följande fyra utmärkande 

huvudrubriker identifierats: Idéspridningen till äldreomsorgen, sfärer med makt att översätta 

idén, aktörer med makt att översätta idén och översättningens mångfald. I följande 

framställning tas dessa fyra rubriker upp var för sig. Utifrån varje rubrik har sedan ett antal 

relevanta diskurser dragits ut vilka speglas i underrubrikerna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande schematisering av studiens resultat och en sammanfattning av idéns 

spridning och översättning. 

 

4.1 Idéspridningen till äldreomsorgen 

I detta avsnitt knyts litteraturstudien från föregående kapitel ihop med intervjustudien av 

nyckelaktörernas översättning av idén. Kvalitetsbegreppets resa till industri- och 

servicesektorn kom att utveckla begrepp som just in time och lean produktion som är starkt 

kopplade till ekonomi och lönsamhet (ibid.). Nyckelaktörerna i äldreomsorgen är väl 

medvetna om att kvalitetsbegreppet är ett arv från industri- och servicesektorn vilket citaten 

här visar.  

Jag tror att hela kvalitetsvärlden är från industrin. Vi jobbar nu med det här ISO systemet och 

det kommer ju direkt från industrin. Omgjort visserligen, men jag kan tycka att det har en hel 

del barnsjukdomar (Förvaltningschefen). 

Nyckelaktörerna från äldreomsorgen sneglar mot industrins och servicesektorns åtråvärda 

framgång i att lyckas kombinera hög kvalitet med effektivitet. De ser upp till verksamheter 

inom industri och service utanför den offentliga sektorn eftersom de har kommit mycket 

längre i att hantera förbättringsåtgärder. Förvaltningschefen menar å ena sidan att det finns 

svårigheter med lean produktion och ISO
17

 system som han försöker hantera och översätta 

utifrån sin roll i organisationen. Å andra sidan poängteras vikten av att systemet kan bidra till 

ständiga kvalitetsförbättringar i verksamheten. Det faktum att äldreomsorgen försöker passa in 

idén i ett kvalitetssystem som inte är utformat för människovårdande verksamhet, kan liknas 

vid att organisationen klär sig i en alldeles för liten kostym. För att den ska sitta snyggt utan 

att spricka måste antingen organisationen eller idén ändras. Røvik (2008) menar att 

organisationens företrädare inte är beredda att ändra i kärnverksamheten (ibid.). Istället måste 

idén göras konkret och tolkningsbar genom olika system och manulaler, practice guideline (jfr 

Jonsson, 2006; Erlingsdottir, 1999).  

                                                 
17

 Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), även kallad den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. 

”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller 

underförstådda behov” (Westlund & Edvardsson 1998:8). 
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Går strömningarna åt ett håll så rusar ju alla åt det hållet tills man kommer på att oj, hela 

tåget är inte med. För det handlar ju om båda, att både mäta och väga men också ett etiskt bra 

bemötande för att man ska åstadkomma en god kvalitet. Så det är flera delar i det 

(Äldreforskare 1). 

 

Citatet ovan belyser kvalitetsbegreppets resa in i äldreomsorgens verksamhetsområde som 

moderna strömningar som organisationens företrädare, likt följa John, okritiskt följer. 

Forskarna Erlingsdottir (1999) och Czarniawska-Joerges (1992) varnar för att näringslivets 

idéer helt okritiskt implementeras (ibid.). Idéns resa stämmer väl överrens med den 

idéinriktade nyinstitutionella organisationsteorin vilket bekräftas av Holmblads (2002) 

Johanssons (2006) Jonssons (2006) och Røviks (2000) resonemang om hur moderna 

organisationer anammar nya influenser från globalt håll som snabbt sprider sig och etableras 

lokalt. De idéer som vi uppfattar som lokala, är i de flesta fall endast lokala versioner av 

trender med global utbredning. Organisationer härmar varandra och undersöker oftast inte om 

metoderna fungerar.  

 

4.1.1 Från vedhämtning till kvalitetsinstrument 

Samtliga nyckelaktörer har arbetat länge inom äldreomsorgen vilket gör att de har varit med 

om när kvalitetsbegreppet på allvar började få fäste i organisationen.  

Jag tror att det var i mitten av åttiotalet när man började utveckla hemtjänsten. Det fanns ju 

ingen sån, det var några stycken som for omkring och bar in lite ved åt gubbarna och så men 

sen så kom ju detta och då började man prata om möjligheten att få bo kvar hemma. Det var i 

början en ekonomisk botten i det där, men om man glömde den för en sekund, så fanns det nog 

ändå en tanke på att det kunde ligga en livskvalitetskänsla i att få bo kvar hemma en stund till 

istället för att flytta iväg (Förvaltningschefen). 

Förvaltningschefen talar om hemtjänstens utveckling i termer om både ekonomi och 

livskvalitet. Att få möjlighet att bo kvar hemma är ett centralt skede i kvalitetsbegreppets 

historiska utveckling eftersom det sågs som livskvalitet. Detta resonemang styrks av 

Bergstrand (2009) som visar att den moderna socialtjänsten grundades av en statlig 

socialutredning som mynnade ut i 1980 års socialtjänstlag. Reformen var ett genombrott för 

den humanistiska människosynen med ord som jämlikhet, demokrati, solidaritet, trygghet och 

självbestämmande (ibid.). Samtidigt fanns det en ekonomisk faktor till reformen. Røvik 

(2000) beskriver att populära idéer används i dagens organisationer av organisationens 

företrädare. För dem fungerar idéerna som byggstenar vilka används när nya 

omorganiseringar ska göras.  Verksamheten formas efter en idealbild i relation till marknaden 
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(ibid.). I citatet här nedan beskrivs ädelreformen
18

 som ytterligare ett centralt skede i 

kvalitetsbegreppets utveckling. 

Det fanns ju ett kvalitetsinstrument i det. Spontant så tror jag att det dök upp någonstans där, 

och sen kom sjukhemmen. Alltså när kommunerna tog över sjukhemmen i början av 90- talet 

(Förvaltningschefen). 

Ordet kvalitetsinstrument är framträdande i citatet. En tolkning är att det finns en paradox i 

ordet eftersom kvalitet ses som något kvalitativt, ett utmärkande fokus på livskvalitet vilket är 

subjektivt. Instrument ses däremot som kvantitativt, ett sätt att mäta som kan kopplas till 

effektivitet och ekonomi vilket är objektivt. Detta styrks av Czarniawska-Joerges (1992) 

resultat som visar på dilemmat med kvalitet och effektivitet som motstridiga paradoxer. 

”Innebörden av begreppet kvalitet kan inte bestämmas objektivt och bör inte bestämmas 

subjektivt” (Czarniawska-Joerges 1992:267). Ädelreformen ses här som den 

organisationsförändring som bidrog till att kvalitetsbegreppet kunde få fäste i organisationen. 

Detta relateras till Johansson (2002) som skriver att ädelreformen år 1992 bidrog till att de 

sociala frågorna lyftes fram samtidigt som tunga sparbeting genomfördes (ibid.). Bergstrand 

(2009) kopplar också ihop kvalitetsutvecklingen med kommunernas nya organisationsformer 

och begränsade resurser. Rostgaard (2012) påpekar att liknande utvecklingstendenser har skett 

i Danmark. (ibid.). Røvik 2000 beskriver att recept väljs ut för att ge organisationen en profil, 

identitet och legitimitet.  Holmblad (2002) belyser att organisationer ställs inför motstridiga 

krav som inte alltid stämmer överrens i praktiken. Å ena sidan förväntas organisationer 

uppfylla omgivningens krav, å andra sidan förväntas de ägna sig åt effektiv 

verksamhetsplanering (ibid.). Sedan kvalitetsbegreppet reste in i äldreomsorgens organisation 

har det skett en markant ökning av mätningar vilket citaten här nedan visar. 

Om det för tio år sedan kanske bara var en mätning var tredje år så duggar [betoning] det nu 

hela tiden flera om året (Förvaltningschefen). 

Jag tycker nog /…/. Jag känner nog att det är positivt hela vägen. Sen är det klart att när 

någon kommer och mäter [skratt] och mätningen visar att man inte har kvalitet trots att man 

trodde att man har det då blir man ju först/…/. Ja då är det lätt att bli lite irriterad över det så 

är det ju. I grunden så är ju kvalitet någonting väldigt positivt (Politikern). 

Ovanstående citat visar att organisationens handlingsutrymme har minskat i och med att olika 

mätningar (kvalitetsinstrument) har ökat. År 2009 skrevs kvalitet in i Socialtjänstlagen (3 kap. 

3§) där det står: ”Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras” (SFS 2001:453). Äldreomsorgens översättning av kvalitetsbegreppet måste utgå från 

                                                 
18

 Ädelreformen år 1992 bidrog till att separera kommunernas och landstingens olika ansvarsområden och 

sjukhemmen övergick till kommunens regi (Johansson, 2002). 
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lagar och förordningar vilka är tydliga med att arbetet ska ske systematiskt. En del av 

mätningarna är frivilliga men förespråkas av de nationella myndigheterna Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och landsting. Johansson (2006) talar i detta sammanhang om direktiv, 

normer och standarder. Direktiv är regler som ofta är tvingande, ett exempel är lagstiftning. 

Normer är outtalade regler som kopplas till ett inre, snarare än ett yttre tvång. Standarder är 

frivilliga att följa men starkt förknippade med att uppnå legitimitet för att få folk att följa dem. 

 

Avslutningsvis återkopplas till Jönsson (2010) som menar att ett fokus på frågan när, kan 

illustrera problemets utveckling över tid (ibid.). Sammanfattningsvis visar resultaten utifrån 

det studerade fallet att kvalitetsbegreppet okritiskt har implementerats i äldreomsorgen vilket 

har ett samband med nya organisationsformer, begränsade resurser och kvalitetsbegreppets 

införande i socialtjänstlagen. För att idén ska passa in i äldreomsorgen måste den göras 

konkret och tolkningsbar, vilket sker genom olika system och manualer. Sedan 

kvalitetsbegreppet reste in i äldreomsorgens organisation har det skett en markant ökning av 

kvalitetsmätningar, vilket har skapat en paradox mellan kvalitet som subjektivt skapande av 

värden och kvalitet som ett kvantitativt instrument som skapande av effektivitet.  

 

4.2 Sfärer med makt att översätta idén 

Följande framställning grundas på litteraturstudien samt intervjustudien med nyckelaktörer. 

Forskning, politik och äldreomsorg ses här som olika organisatoriska sfärer. Jonsson (2006) 

visar att forskning drivs av vetenskapliga mål, politiken av ideologiska mål och 

människovården av mänskliga behov. De olika sfärerna har olika rationalitet med tillhörande 

legitima praxishandlingar (ibid.). Studiens empiri visar att äldreomsorgens arena delas av flera 

organisationer och aktörer som dels har mandat att tolka begreppet, dels sammarbeta kring 

begreppet med den gemensamma utgångspunkten, de äldres bästa. I föregående avsnitt 

visades att den politiska sfären har ett stort inflytande över idéns översättning genom direktiv, 

normer och standarder. Äldreomsorgens företrädare har i det avseendet ett relativt litet 

handlingsutrymme. Det fria handlingsutrymmet som återstår kan delas mellan de två sfärerna 

praxis och forskning vilket inte är problemfritt. 
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4.2.1 Styrning och frihet 

Forskningen sätter nog avtryck /…/. På något sätt, det gör det nog, men frågan blir hur tydliga 

forskningsavtryck som kommer rakt in i organisationen/…/. Det är så jag tänker i första läget, 

hur många sådana har vi och hur tydliga är de? /…/. Vi kanske inte har så många där/…/. 

Däremot så tror jag att forskning när det tar en vända över nationen och alltså forskningens 

inflytande över beslutsfattare, regering, riksdag, Socialstyrelsen, styrningen utåt, det behöver 

liksom ta ett varv över [skratt] och knådas till däruppe och sen kan det få tydliga avtryck i en 

kommun (Chef utv./kv.). 
 

Citatet speglar att forskningsanvändningen i organisationen är minimal. Det är endast 

forskning som har tagits emot av de nationella myndigheterna som kommer praxis till 

kännedom och användning. Den gemensamma nämnaren för forskningsanvändningen oavsett 

sfär är de nationella politiska intentionerna för hur forskningen ska användas. Forskningen är 

styrd av myndigheternas intentioner. Enligt Socialstyrelsen (2010) vill politiska företrädare på 

nationell nivå knyta vetenskapen närmare det sociala arbetet. Regeringen tog initiativ till 

utvecklingsprogrammet nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (ibid.). Det 

ovanstående stämmer överrens med Kullbergs (2003) diskussion om att regeringens direktiv 

till Socialstyrelsen i detta sammanhang kan tolkas som att forskningens närmande till det 

sociala arbetet och dess brukare betraktas ur ett top-down perspektiv (ibid.). Nyckelaktörerna 

från äldreomsorgens organisation berättar att de sällan använder sig av forskning från FoU 

verksamheten. Socialstyrelsen (2000) tar också upp FoU verksamheternas vara eller inte vara 

då de inte beskrivs som någon enhetlig resurs när forskningen ska närma sig det sociala 

arbetet.  Kullberg (2003) talar om att FoU arbetet som bedrivs i kommunerna är en del av det 

politiska maktutövandet och underkastat den kommunala hierarkin. Enligt Bäck-Wiklund 

(2003) kritiseras å ena sidan forskningen från universitet för att vara dåligt förankrad i praxis. 

Å andra sidan kritiseras den FoU inriktade forskningen för sin bristande förankring i 

universitetsvärlden (ibid.).  

Alla är ju fullt chokade i sin vardag på något sätt och de skulle göra det och den skulle göra 

det. Men sen med jämna mellanrum när man lyfter blicken och tänker att nu jäklar nu ska vi 

försöka hitta någonting ihop med universitet och landsting och regionförbund och så annars 

får man ingen utveckling, annars lever utbildningen för sig utan input från praktiken och 

forskningen de gör sina alldeles utmärkta rapporter men praktiken har ingen aning om det. 

Man springer omkring och ordnar dagverksamheter utan att ha en aning om vilken kunskap 

som finns (Förvaltningschefen).  

Det är ett jätteproblem det här med forskning o praktik. Finns mycket litteratur som visar på 

hur respektive part resonerar på sina villkor. Eftersom jag befunnit mig i skärningspunkten 

länge har jag många gånger varit upptagen av det miserabla tillstånd som utmärks av att 

äldreomsorgen saknar enheter som direkt sysslar med att skapa den nya äldreomsorgens 

tjänster. Man skulle också kunna fråga sig varifrån de fåtaliga innovationerna kommer? 

Alldeles oavsett vad enskilda chefer i äldreomsorgen säger så är forskningen inte fri – den 

styrs bland annat av statsmakten och medelstilldelning, så kallade prioriterade områden 

(Äldreforskare 2). 
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I ovanstående citat uttrycks frustration över bristande integration mellan forskning och praxis. 

Å ena sidan är forskningen inte fri utan styrd av nationella myndigheter. Å andra sidan lyckas 

inte praxis integrera forskningen vilket bidrar till att beslut och utvecklingsinsatser saknar 

förankring i det aktuella kunskapsområdet. Kullberg (2003) menar att användarsidan bedömer 

användbarheten som den viktigaste faktorn vilket gör att det skiljer det sig hur sfärerna ser på 

kunskapens nytta eller relevans för samhället. Johnsson och Svensson (2005) tar upp att det är 

i interaktionen mellan praxis och forskning som kunskapen utvecklas men att denna kunskap 

kan vara av olika dimensioner. Desto större utrymme en sfär har ju mer dominans (ibid.). I 

detta sammanhang visar det sig att äldreomsorgen har hög dominans eftersom de inte 

integrerar forskning i praxis.  

 

4.2.2 Färdigförpackad forskning 

Det är så mycket enklare att driva verksamhet om man har lite kunskapsbaserat 

(Förvaltningschefen). 
 

Den forskningen är jätteviktig för oss och jag tror att det finns mycket mer som vi inte får till 

oss eller [skratt] som vi inte letar upp om man säger så (Förvaltningschefen). 

Citaten belyser förvaltningschefens syn på forskning inom äldreomsorgen i syfte att bidra till 

god kvalitet. Han ser forskning som en viktig faktor men det finns stora svårigheter med att 

lyckas implementera forskningsresultat i verksamheten. När viktiga beslut ska tas i 

omsorgsnämnd eller ledningsgrupp finns det ingen som aktivt frågar efter eller söker upp 

forskningsresultat. Detta stämmer med Nilsson och Sunessons (1988) studie om 

forskningsanvändning som visar att användningssättet i praxis påverkas av varifrån 

forskningsarbetena kommer.  

 

Det är lite synd tycker jag att man vill ha forskning men man vill ha det på ett sådant sätt som 

stämmer överrens med det man själv tycker. Det har ju hänt att man inte har använt sig av 

resultat för att man inte tycker att det passar in, det var inte de svar man ville ha. Då är det ett 

hot mot den fria forskningen. Så det där är ett problem. Ibland har vi fått kritik för att vi har 

påpekat saker vi har sett. Men det är ju vårt uppdrag att göra det (Äldreforskare 1). 

 
Nu vill man ha svaren ganska snabbt. Snabbare svartider och lite mer så att man vill 

bestämma själv från kommunerna vad det ska forskas om. Man vill kunna styra det, köpa 

projekten (Förvaltningschefen). 

Citaten visar att det finns ett spänningsfält mellan praxis och forskning. Äldreorganisationens 

företrädare ser forskning som ett viktigt inslag i verksamheten men det är snabb och 

färdigförpackad forskning som efterfrågas. Forskningen ska dessutom också passa in i 
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verksamheten. Enligt Äldreforskare 1 utgör detta ett hot mot forskningens frihet. Detta 

stämmer väl överrens med Nilsson och Sunessons (1988) forskning som visar att den 

politiskt/administrativa sfären ibland ser forskningen som en allierad, en kraft för att övertyga 

andra för att lösa praktiska och politiska problem, dels som ett hot, en fara som inte passar in 

och som kan rubba förvaltningens ordning och maktstruktur (ibid.). Kullberg (2003) visar 

också att den politiskt/administrativa sfären oftast söker snabba lösningar till skillnad mot 

forskningens sfär som måste ha en lång framförhållning(ibid.).  

 

Avslutningsvis återkopplas här till Jönsson (2010) som visar att med fokus på frågan var 

riktas blicken mot olika arenor och sammanhang (ibid.). Detta avsnitt har speglat skillnaden 

mellan forskning, politik och äldreomsorg som olika organisatoriska sfärer som konkurrerar 

om tolkningsföreträdet. Sammanfattningsvis visar resultatet från det studerade fallet att å ena 

sidan, är forskningen inte fri utan styrd av nationella myndigheter. Å andra sidan, lyckas inte 

praxis integrera forskningen vilket bidrar till att beslut och utvecklingsinsatser saknar 

förankring i det aktuella kunskapsområdet. Forskningsresultat måste ta en vända över nationen 

och implementeras av de nationella myndigheterna för att den ska få genomslag och förmedlas 

ut till äldreomsorgen. På lokal nivå är det sällan forskning används eller diskuteras på 

ledningsnivå, istället är det snabb och färdigförpackad kunskap som efterfrågas.  

 

4.3 Aktörer med makt att översätta idén 

Följande avsnitt grundas på intervjustudien med nyckelaktörer samt dokumentstudien av 

idéns spridning och översättning på nationell nivå utifrån socialstyrelsens (2010) dokument 

god kvalitet i socialtjänsten. 

 

4.3.1 Den nationella översättningen 

De starkaste aktörerna som har legitimitet att översätta kvalitetsbegreppet är de nationella 

myndigheterna regeringen, riksdagen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. 

Äldreomsorgen måste rätta sig efter de lagar som styr och som är fattade i riksdagen. 

Nyckelaktörerna talade om en ökad central styrning vilket citaten här nedan visar.        

De kan skapas justeringar i lagstiftning, alternativt du får ett uppdrag med föreskrifter på 

något område och så landserar man och publicerar det här och samtidigt som man gör det så 

beslutar man att införa bidrag för stimulansmedel för att genomföra. Så du har en piska och en 

morot samtidigt här som man skickar ut. De ser till genom stimulansmedel att du åstadkommer 

en önskad effekt. Vi har ju hakat på det där hos oss [skratt] det är ju så (Chef utv./kv). 
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Sådana här frågor, som kunde se lite olika ut innan, de är ganska dikterade framöver. Det där 

är ju /…/.om vi ska spetsa till det lite, ett hot mot kommunernas självständighet, eller 

självbestämmande, det kan man nog se det som. På så vis är man mer styrd. Det har blivit mer 

centralstyrning på vad som ska ske, ungefär som att vill du ha stimulansbidrag så får du göra 

på detta viset (Förvaltningschefen). 

Det sociala arbetet tappar mark där också och likadant nu med SKL [Sveriges kommuner och 

landsting] som en aktör som styr medlen. Så där /…/. Det kommer ju väldigt mycket statliga 

direktiv uppifrån och ibland kanske det inte är vad man skulle ha behov av i en kommun 

(Äldreforskare 1). 

 

Socialstyrelsen (2010) arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Uppdragen mynnar ut i 

olika former av regler som kan vara föreskrifter
19

 eller allmänna råd
20

 som sedan förmedlas ut 

till äldreomsorgen. Socialstyrelsen skriver att ”Socialstyrelsens bemyndigande att ge ut 

föreskrifter på socialtjänstens område har dock utvidgats från och med den 1 januari 2010” 

(Socialstyrelsen, 2010:7). Kvalitetsbegreppet utgår från de nationella myndigheterna. Av dem 

har Socialstyrelsen en speciell funktion som kan liknas vid regeringens förlängda armar. I 

den ena handen hålls morötter i form av stimulansbidrag till kommunerna. I den andra handen 

hålls en piska som symboliserar den centrala styrningen.  Det framgår tydligt att den makt 

som utgår från dessa nationella myndigheter är toppstyrd och kan ses utifrån ett top-down 

perspektiv. 

Deras kontrollfunktion som tillsynsmyndighet den är /…/. Odiskutabel, den finns ju där och är 

väl kan jag tänka mig som rättsväsendet. Att inte ha resurser eller inte ha avdelat resurser det 

är inget försvar eller ursäkt för att det inte ser ut på ett visst sätt, utan det förväntas att det ska 

man ha [betoning] (Chef utv./kv.). 
 
Det är klart att jag känner mig lite styrd [betoning] och jag kan känna att visst så här måste vi 

göra för att det ändå är en riktlinje, en rekommendation men snart så blir det lagstadgat och 

så vidare. Så visst fångas man in i den styrningen. Det där är /…/. Ju att likrikta kommunerna 

på något sätt men det är också att lite grann plocka besluten från lokal nivå 

(Förvaltningschefen). 

Ovanstående citat visar att det finns ett tydligt vi och dom tänkande mellan nationella 

myndigheter och äldreomsorgens företrädare. Nyckelaktörerna utrycker stora svårigheter med 

att lyckas balansera de krav som ställs från nationellt håll. Förvaltningschefen menar att den 

centrala styrningen likriktar kommunerna och är ett hot mot kommunernas självständighet. 

Dilemmat uppkommer då de nationella aktörerna styr med morot och piska samtidigt som det 

är ett faktum att socialtjänstlagen är en ramlag.  Detta kompliceras av att äldreomsorgen å ena 

sidan måste utföra och prioritera de krav som ställs nationellt för att få ekonomiskt stöd i form 

av stimulansmedel. Å andra sidan är äldreomsorgen fri att själva utifrån ramlagen forma 
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 Föreskrifter är bindande och gäller generellt (Socialstyrelsen, 2010:7) 
20

 Är generella rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas (Socialstyrelsen, 2010:7) 
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verksamheten på sitt eget sätt. ”SoL är en målinriktad ramlag och bygger på att målen bryts 

ner och definieras lokalt” (Socialstyrelsen, 2010:15). Här relateras till Grape (2006) som 

beskriver hur samverkan mellan olika verksamheter påverkas genom krafter i de offentliga 

organisationernas omvärld. De politiska besluten motiveras av ekonomiska och ideologiska 

överväganden som dels avser att minska belastningar på välfärdssystemen, dels minska 

klyftor mellan olika samhällsklasser (ibid.). När de nationella politiska besluten ska 

implementeras i det praktiska arbetet på lokal nivå uppstår problem eftersom politiska beslut 

har en tendens att ändras och påverkas av vart de politiska vindarna blåser, vilket påverkar 

organisationens planering. Citatet nedan belyser en uppgivenhet hos äldreomsorgens 

företrädare. 

Det kan bli att den utveckling som sker i en kommun blir mer av blåljuskaraktär [betoning] 

alltså du utvecklar när det är någon som tänder en eld, och då gör vi det, och sen nästa år ja 

då brinner det där, och så släcker vi det. Så du får inte en sammanhängande och 

sammanhållen planering, alltså det kan ju tendera att bli en ryckighet för att de här 

prestationsersättningarna som vi har nu, ja de är ju inte forever, utan de är ju under en 

begränsad tid. Vi vet ju exempel på att när vi har kört det här ett tag och så försvinner det sen 

(Chef utv./kv.). 

 

Jonsson (2006) beskriver att idéer uppmärksammas och sprids av aktörer men för att kunna 

spridas måste de först översättas. Aktörernas handlingsutrymme är beroende av hur idéerna är 

förpackade. Å ena sidan kan idén vara löst förpackad och tolkningsbar vilket gör att 

aktörernas möjligheter och handlingsutrymme ökar för att kunna omtolka idén. Å andra sidan 

kan idén vara färdigförpackad och konkret vilket ger aktörerna mindre handlingsutrymme och 

därmed är den inte lika omtolkningsbar (ibid.). Kvalitetsbegreppet som idé är till stora delar 

färdigförpackad från de nationella myndigheterna i form av lagar och bindande föreskrifter. 

Äldreomsorgens möjligheter till tolkning sker inom ramen att lokalt översätta SoL som en 

ramlag och de allmänna råd som ges ut från Socialstyrelsen. Detta problematiseras ytterligare 

av att äldreomsorgens ledning vill hänga med och göra som andra organisationer vilket gör att 

de även hakar på de allmänna råden. I förlängningen bidrar det dels till att handlingsutrymmet 

för äldreomsorgen minskar, dels till att verksamhetens egen utveckling får komma i andra 

hand vilket gör verksamhetens planering svårhanterlig. Røvik (2008) menar att dessa 

svårigheter ökar om översättaren kommer utifrån. Desto mindre översättningsbar en idé är, 

desto svårare implementering i den praktiska verksamheten.  
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4.3.2 Den politiska översättningen 

Den politiska översättningen diskuteras här utifrån den del av kvalitetsbegreppet som sker 

inom ramen för att lokalt översätta SoL som en ramlag. Inom den studerade 

äldreomsorgsförvaltningen är det omsorgsnämnden och dess förtroendevalda politiker som 

har det övergripande ansvaret för äldreomsorgen. Dessa politiker har valts genom en 

demokratisk process och ska företräda kommunmedborgarnas intressen. Det är i 

omsorgsnämnden som de yttersta besluten tas för vilka frågor som ska prioriteras samt de 

ekonomiska ramarna. Inom äldreomsorgsförvaltningens organisation är förvaltningschefen 

högsta tjänsteman som är ytterst ansvarig för att implementera det som omsorgsnämnden har 

beslutat och sedan organisera verksamheten efter det. Citaten här nedan visar att den politiska 

makten och förvaltningsledningen har samma syn på hur kvalitetsbegreppet ska översättas i 

äldreomsorgen. 

Förvaltningen kan aldrig lyckas i sitt uppdrag om man inte går hand i hand med politiken, och 

politiken kan inte lyckas med sitt uppdrag om man inte går hand i hand med förvaltningen. Om 

man tar det på personnivå alltså, jag är ju oerhört [betoning] beroende av att 

förvaltningschefen och jag har en god relation och att vi liksom kan bli beroende av varandras 

framgång på något sätt. Och fixar inte vi det då fixar vi inte det här uppdraget (Politikern). 

Sen kan jag också tänka mig att beslutsfattare, politiker som är vår styrelse, att dom också kan 

sätta ribban för kvaliteten, i termer av vad som ska utföras, begränsningar i vad och hur 

ofta(Chef utv./kv.). 
 

En tolkning är att politiska aktörer och förvaltningsledning värderar kvalitet på samma sätt 

utifrån ett topp-down perspektiv där de gemensamt beslutar ramen för kvalitetsbegreppets 

översättning. Att politiska företrädare går hand i hand med förvaltningsledningen kan ses som 

ett gemensamt ledarskap av hur kvalitetsbegreppet ska översättas nedåt i organisationen.  

Røvik (2008) menar att nya idéer anammas av det översta skiktet i den hierarkiska strukturen. 

Strukturen bildar en översättningskedja som rör sig neråt till underliggande enheter (ibid.). De 

politiska företrädarna har både makt och handlingsutrymme att avgöra vad som är kvalitet i 

äldreomsorgen inom ramen för SoL. En makt som kan användas till att översätta (tolka) idén 

så att den blir färdigförpackad och konkret, dels till att granska så att förvaltningsledningen 

uppfyller idéns översättning.  

Jag vill påstå att nyckelaktörer det är/---/- den högsta ledningen/…/. Och det kan vara några 

fler utöver förvaltningschef och jag pratar förvaltning nu, jag pratar inte nämnd, jag menar 

högsta ledningen. De personerna, eller den personen /…/. Jag tycker nog att det inte bara är 

förvaltningschefen där utan det finns några till som måste träda fram. Man måste ta i de här 

frågorna, man måste gå i fronten och säga att det här är viktigt, man måste träda fram. Det 

går inte att det tjatas på enhetschefer ute och landsera detta om inte /…/. Den högsta 

[betoning] ledningen är tydlig i detta (Chef utv./kv.). 



 

 

 

 

  34 (64) 
 

Vad som skapar värde för användare är en riktigt delikat uppgift att avgöra i praktisk 

verksamhet (Äldreforskare 2). 

Ovanstående citat visar på vikten av en tydlighet i de uppifrån kommande besluten. Om de 

inte är tydliga avstannar översättningen och förvaltningsledningen får svårt att förvalta och 

axla den makt som de har fått. Om förvaltningsledningen har fått axla översättningen av en 

löst förpackad idé har ett handlingsutrymme skapats inom ramen för hur kvalitet ska 

implementeras neråt i organisationen. Jonsson (2006) visar att en idé som går att omtolka är 

en svårförpackad idé som reser fram och tillbaka mellan aktörer, mellan olika fält och inom 

fält, vilket leder till fortsatt omtolkning och mångfald. En idé som däremot är färdigförpackad 

leder till homogenisering eftersom den skickas åt ett håll. Med bakgrund av detta resonemang 

är det viktigt för idéspridare att förpacka idéerna så att de är tilltalande och övertygande 

(ibid.). Chefen för utveckling och kvalitet, menar att det finns svårigheter med att få ut 

kvalitetsarbetet längre ner i organisationen vilket citatet här visar. 

 

Jag får en bild av att längst ut i organisationen är man så fullmatad och så upptagen av 

andra frågor att det andra som vi pratar om det får inte fäste någonstans, det blir bara ett 

brus. Då kan man säga att då har vi två dilemman. Det ena är att om man i en kommun har 

en ledning som inte tydligt träder fram där och samtidigt har problem i en 

linjeorganisation ja då blir det luddigt.  Kanske det blir för mycket snömos, vad blir det av 

det då? (Chef utv./kv.). 

En tolkning är att det kan vara svårt att uppnå en samsyn i organisationen som gör att idén 

förpackas så att den blir tilltalande längre ut i organisationen till enhetschefer och 

undersköterskor. Røvik (2008) beskriver att svårigheter i översättningsarbetet uppkommer då 

översättaren inte lyckas skapa rätt förutsättningar. Petersson (2006) talar om vikten av att 

organisationen uppnår en samsyn, vilket innebär att alla i organisationen ska arbeta åt samma 

mål. Grape (2006) beskriver att en framgångsrik verksamhet eftersträvar konsensus och för att 

lyckas måste det råda samsyn i organisationen (ibid.).  
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4.3.3 Den organisatoriska översättningen 

Blickar jag tillbaka på den tiden för 20 år sedan då resonerade vi mer utifrån någon form av 

kompetensprincip, det vill säga, ja vi har utbildning och det är inte så mycket lönt att brukaren 

eller omgivningen hade så mycket synpunkter på vad vi gör för vi har utbildning och vi vet bäst 

[betoning], that´s it. Just nu så har vi gjort det omvända [betoning]alltså vi har skapat 

organisationerna först och sen bemannar vi med kompetensen och sen ska vi ut och laborera 

höll jag på att säga/…/. Sen ska vi ut och förmedla tjänster. Jag tror att i framtiden så är det 

att titta på individorienterat och låta det sen styra det här. Då är vi inne på ett nytt sätt att 

kanske tänka kvalitet, jag tycker detta är kvalitet. Om vi kan skapa individ /…/. Ännu mer 

individorienterat (Chef utv./kv.). 

 

Kvalitetsbegreppet har implementerats för att stärka de äldres livskvalitet. Nyckelaktörerna 

inom äldreomsorgen har sett en förskjutning i organisationens syn på individen. I citatet här 

ovan blir den individcentrerade förskjutningen tydlig. Tidigare sågs personalens kompetens 

som den viktigaste faktorn till att skapa god kvalitet. Nu har kompetensprincipen ersatts av ett 

mer uttalat individorienterat synsätt vilket styrks av Dambergs (2010) resultat som visar att 

arbetsfördelningen mellan omsorgspersonal och de äldre individualiseras och får i och med 

det inte några fasta gränser. ”Styrning med värdegrunder kan sägas försvaga gränsen mellan 

den professionella rollen och den privata när betydelsen av hur man är blir så framträdande” 

(Damberg, 2010:85). Enligt Røvik (2008) är populära idéers spridningskraft beroende av att 

vara individualiserande. De riktas ofta som ett individualiserat erbjudande till den enskilda 

individen. Detta stämmer också med Gustafssons (2002) resonemang om hur intresset för 

vädebaserad organisering och ledning har ökat inom organisationer (ibid.). Regeringen talar 

om värdegrund, bemötande, människosyn, brukaren i centrum, gemenskap, rikt socialt liv, 

råda bot på ensamhet, kompetens och valfrihet som alla kopplas ihop med kvalitetssäkringen. 

För att förbättra kvaliteten avsätts flera miljarder av skattemedlen varje år (Regeringskansliet, 

2008, 26 augusti s.2). Samtidigt visar fallstudien att de äldre är de aktörer som har minst att 

säga till om. Socialstyrelsen (2010) skriver ”att enskilda och grupper ges möjlighet att vara 

delaktiga i arbetet med att utveckla kvaliteten” (Socialstyrelsen, 2010:12). Lägg här märke till 

ordet ges möjlighet vilket inte innebär att de äldre måste eller ska medverka. 

Jag ser att, det är klart att det finns ett motsatsförhållande mellan brukare, organisationer och 

styrande och det är kanske på det sättet att man inte alltid har gemensam syn på vad 

kvalitetsbegreppet faktiskt är (Chef utv./kv.). 
 

Citatet speglar det motsatsförhållande som finns mellan ledning och brukare. Nerifrån 

brukarnivå är det en lång väg till de uppifrån kommande besluten i den hierarkiska 

organisationen. I studien används den nyinstitutionella organsationteorin som 

förklaringsgrund. Nyinstitutionalismens utveckling kom enligt Johansson (2006) att 

kännetecknas av ett ökat intresse för det handlingsutrymme som aktörerna i en organisation 
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har. Tidigare hade det uppifrån-och-ner (toppstyrda) perspektivet varit dominerande. Med det 

menades att högre samhällsnivåer och beslutsfattare egenhändigt bestämde vad som skulle ske 

lägre ner i hierarkin. Det toppstyrda perspektivet, ersattes nu av ett nerifrån-och-upp (bottom 

up) perspektiv (ibid.). Med bakgrund av ovanstående resonemang om vem som har makt att 

översätta kvalitetsbegreppets stämmer inte detta perspektiv. Utifrån det undersökta fallet 

verkar snarare som att det gamla top- down perspektivet är starkt. 

Jag har ju varit ute och träffat många äldre personer och vad som är kvalitet för dom är ju 

väldigt olika. Vad är aktuellt och vad man kan få pengar för från den statliga nivån. Då är det 

ju det som blir styrande ute i kommunerna och då kommer det ju inte underifrån. Sedan 

handlar det också om vad säger den politiska ledningen och prioriterar de? Sedan går det via 

förvaltningsledning ner till enhetschefer och innan det når brukaren så har det ju hunnit 

passera ganska många nivåer (Äldreforskare 1). 

 

Ovanstående citat visar på en klyfta mellan organisationens och de äldres makt i att översätta 

vad som är kvalitet. Begreppet, empowerment, kan användas för att visa vem eller vilka som 

har makt att översätta kvalitetsbegreppet. Här kopplas begreppen till ett top down eller bottom 

up perspektiv beroende på aktörernas formella position i organisationen. Det mest intressanta i 

empowermentperspektivet är att diskutera makt. Enligt Starrin och Jönsson (2002) betyder 

Empowerment att vara i stånd till. Begreppet ger associationer till delaktighet, socialt stöd, 

makt, kompetens, medborgarskap och självstyre. Fokus ligger på individens kontroll över det 

egna livet, att vara herre över sin egen situation (ibid.). De äldre har mycket lite inflytande 

över att översätta vad som är kvalitet för dem. Organisationen har ett system för synpunkter 

och klagomål där de äldre och deras anhöriga kan förmedla sina synpunkter. Det förekommer 

också att de får besvara enkäter som avser att mäta kvaliteten. Resultatet av dessa mätningar 

är också osäkra eftersom de äldre är i beroendeförhållande till organisationens företrädare. De 

äldre kan vara rädda för att klaga då de kan tro att det kan få negativa konsekvenser. Detta 

styrks av Donabedian (1988) som menar att representativiteten ofta brister i 

kvalitetsmätningar (ibid.). Det är de nationella myndigheterna och äldreorganisationens 

ledning som tar expertrollen och har makten att översätta kvalitetsbegreppet. Genom att göra 

det signaleras vad som är bäst för individen.  
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4.3.4 Den massmediala översättningen 

En viktig aktör i sammanhanget är massmedia som fungerar som en granskande aktör. Det 

visar sig att svarta rubriker sätter press vilket citatet här visar. 

Det är jättesvårt ibland för att tidningarna vill ju gärna skriva svarta rubriker om något som 

är dåligt. Då ringer tidningar och radio för att fråga varför vi har fått så dåliga omdömen och 

är det verkligen så här? Då känns det orättvist (Politikern). 

En tolkning är här att massmedia har en roll i att bevaka hur organisationens företrädare 

översätter kvalitetsbegreppet. Deras roll kan liknas vid ett företrädarskap för att främja 

empowerment och motverka negativa maktstrukturer i samhället. Empowerment bidrar till att 

undvika klyftor mellan individer och sociala aktioner. ”Empowerment är en paradoxal 

verksamhet på grund av att om makten ges av en organisation eller en individ så sker detta 

utifrån en maktposition” (Payne 2005:360).  

 

Avslutningsvis relateras åter igen till Jönsson (2008) som menar att en frågeställning om vem, 

är viktig för att underöka vilka moraliska entreprenörer som för fram problemet (ibid.). 

Sammanfattningsvis visar resultaten utifrån det studerade fallet att makten att översätta 

kvalitetsbegreppet utgår från ett tydligt top-down perspektiv där målgruppen, de äldre, har 

mycket lite inflytande över att översätta vad som är kvalitet för dem.  Kvalitetsbegreppet som 

en idé kommer till stora delar färdigförpackad från de nationella myndigheterna. De starkaste 

aktörerna som har legitimitet att översätta kvalitetsbegreppet är de nationella myndigheterna 

vilket visar sig genom central styrning. Socialstyrelsen har en speciell funktion som 

regeringens förlängda armar som använder både morot och piska (stimulansbidrag och 

styrning). Äldreomsorgens möjligheter till tolkning sker inom ramen att lokalt översätta SoL 

som en ramlag. Politiska företrädare går hand i hand med förvaltningsledningen vilket kan ses 

som ett gemensamt ledarskap av hur kvalitetsbegreppet ska översättas nedåt i organisationen. 

Det finns svårigheter med att få ut kvalitetsarbetet längre ner i organisationen då idén måste 

förpackas så att den blir tilltalande. Idéns spridningskraft är beroende av att vara 

individualiserande vilket visar sig genom ett ökat individorienterat synsätt. Massmedia har en 

stark roll i att bevaka hur organisationens företrädare översätter kvalitetsbegreppet. Deras roll 

kan liknas vid ett företrädarskap för att främja empowerment och motverka negativa 

maktstrukturer i samhället.  
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 4.4 Översättningens mångfald 

För att se vilka frågor som tas upp och prioriteras på omsorgsnämndens och ledningsgruppens 

möten ger dokumentstudien vägledning. Tabell 2 är en sammanfattning utifrån tolv 

kommunala protokoll under november 2011 till november 2012 samt vilka frågor som togs 

upp i Omsorgsnämndens årsrapport för år 2011 och i Omsorgsnämndens verksamhetsplan för 

år 2012. I följande framställning presenteras tabellen som sedan kopplas ihop med studiens 

material från intervjustudien, litteratursstudien och det nationella dokumentet från 

socialstyrelsen (2010) god kvalitet i socialtjänsten. 

Tabell 2. 

Funktion Kontroll Betydelse Jämföra Forskning 

118 44 27 25 7 

Budget 

Styrning 

Föreskrifter från 

nationella myndigheter 

Tillsynsärenden  

Interna uppföljningar  

Medias bevakning  

 

Värdighetsgaranti 

 

 

Kvalitetsmätningar 

Jämförelser  

 

 

 

Usk utb (LPA) 

Praktik 

SFI 

FoU-dag 

Föreläsning 

FoU avtal 

Projektarbete 

 

”För att klara 

2012 års budget, 

med tio miljoner 

i minskad ram, 

lägger vi stort 

fokus på budget- 

efterlevnad” 

(Årsrapport 2011:3). 

 

”De nationella och lokala 

målen för äldrepolitiken 

och äldreomsorgen är 

styrande för kvalitets- 

arbetet tillsammans med 

Socialstyrelsens allmänna 

råd och föreskrifter  

samt ISO standarder för 

kvalitet och miljö” 

(Årsrapport 2011:24) 

”Projektet med att 

ta fram värdighets- 

garantier genomförs 

 med statliga  

stimulansmedel” 

(Årsrapport 2011:3) 

”Socialstyrelsen och  

Sveriges kommuner  

och landsting har  

sammanställt öppna 

jämförelser /…/. 

rapporten innehåller 

jämförande studier 

över kvalitetsområden 

inom äldreomsorgen” 

 (Årsrapport 2011:11). 

 

”Det finns 

mycket 

kompetens 

inom vår 

egen 

organisation 

som vi kan 

ta tillvara 

på” 

(Årsrapport 

2011:5) 

 

I tabell 2 har exempel på de vanligaste frågorna infogats under fem kategorier. Tabellen visar 

att det främst är kategorin funktion, som prioriteras av omsorgsnämnd och ledningsgrupp. 

Kategorin handlar om budget och styrning. Därefter prioriteras ärenden inom kategorin 

kontroll, som föreskrifter och tillsynsärenden från nationella myndigheter, interna 

uppföljningar samt medias bevakning. Dokumentstudien styrker därmed att att 

kvalitetsbegreppets översättning sker genom kontroll i form av nationella riktlinjer som kan 

vara av både styrande och frivillig form, vilket diskuterades i föregående avsnitt. Betydelse, 

handlar om förbättringsåtgärder på brukarnivå. Inom denna kategori är värdighetsgarantier 

mest framträdande. Kategorin jämförelse, handlar om olika kvalitetsmätningar. De ärenden 
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som prioriteras minst hamnar under kategorin forskning, som handlar om kompetsens, 

kunskap och forskningsanvändning.  

 

4.4.1 Översättning genom garanti 

Att driva på utvecklingen och naturligtvis se till att vi har pengar till det vi ska göra. Men det 

är inte samma sak som att bara skyffla in mer pengar, för det är inte så att ju mer pengar du 

skyfflar in desto högre blir kvalitén (Politikern). 

Om man tänker så här att/---/- det finns en resursfråga någonstans i detta som beslutsfattare 

har att ta hänsyn till och som en brukare inte behöver ta hänsyn till i sin bedömning. Jag har 

en känsla av att de här frågorna slåss med andra frågor också i en organisation. 

Kvalitetsfrågor slåss med andra frågor i en organisation som är på agendan (Chef utv./kv.). 
 

Citaten visar på ett motsatsförhållande mellan god kvalitet och ekonomi. Nyckelpersonerna 

menar å ena sidan, att det inte finns någon koppling mellan god kvalitet och hur mycket 

ekonomiska resurser som satsas. Å andra sidan finns det en ekonomisk tanke bakom som inte 

de äldre behöver ta hänsyn till. Motsatsförhållandet kompliceras ytterligare av att 

kvalitetsbegreppet konkurrerar med andra frågor i organisationen. Ovanstående stämmer väl 

med dokumentstudien som visar att det är frågor under kategorin funktion som övervägande 

tas upp. Socialstyrelsen skriver å ena sidan att ”varje verksamhet ska anpassa sitt 

kvalitetsystem till de egna förutsättningarna och till den insats det gäller. Kvalitetssystemet 

bör inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens 

kvalitetsmål” (Socialstyrelsen, 2010:11). Å andra sidan skriver de att ”i budgeten sätts 

ekonomiska ramar för verksamheterna och i verksamhetsplanen anges bl.a. vision, mål och 

insatser. För kvalitetsarbetets trovärdighet är det viktigt att det finns en koppling mellan mål, 

resurser och befogenheter, och resultat” (Socialstyrelsen, 2010:13).  Detta resonemang 

kopplas här till Røviks (2000) beskrivning av verktygsperspektivets synsätt. Organisationer är 

redskap för att prestera effektivitet i beslut, åtgärder, tjänster och varor. Organisationens 

överlevnad och dess legitimitet är knuten till hur den förmår att upprätthålla effektiviteten. 

Det viktigaste redskapet för att organisationen ska bli bättre och effektivare är att 

organisationens aktörer håller sig underrättade om vilka lösningar (recept) som finns att tillgå 

(ibid.). En tolkning är här att om kvalitetsbegreppet ses som ett recept så innehåller receptet 

många ingredienser vilket tydligt framgår i citaten här nedan. 

Ja då tänker ju jag på att omsorgstagaren ska få det som han eller hon behöver eller vill ha, 

vid den tidpunkten då han eller hon vill ha det. Sen som politiker så kan ju jag naturligtvis 

prata en lång stund om det men för att sammanfatta det så är det nog så ungefär 

(Politikern). 
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Sen har vi ju våran värdegrund kan man säga som påminner oss om att varje möte är unikt, 

varje människa är unik och så vidare och då börjar man komma ner på individnivå och det är 

väl där jag ser, alltså när man verkligen får ett vettigt kvalitetsmått eller en mätning eller en 

reflektion på det då är det ju faktiskt en individ, en människas önskemål som finns och då gör 

vi också i detta läget att vi börjar få lite mer personlig prägel på insatsen. Jag har sett så 

många exempel på det och då är det också vilken värdegrund som är fastnaglad i enheten. Det 

är det som slår igenom. Jag ser det på mätningar, jag ser det på allting, gång efter annan, 

faktiskt (Förvaltningschefen). 

Både intervjustudien och dokumentstudien visar vilka mjuka frågor som tas upp i receptet 

kvalitet vilket framgår under kategorin betydelse som här tolkas som ingredienserna 

värdegrund, individen i centrum, professionaliteten i yrkesrollerna och mötet mellan 

undersköterskorna och de äldre. Receptet innehåller många ingredienser som organisationen 

implementerar (tillsätter i smeten) och sedan legitimeras (gräddas) av grundläggande normer 

som är av betydelse för individerna. Själva betydelsen av en bättre värdegrund och ett unikt 

möte sträcker sig alltså långt utöver att enbart vara ett verktyg för effektiv problemlösning. 

Detta stämmer väl övererens med kvalitetsbegreppets implementering som en idé. Detta 

beskriver Røvik (2000) med att symbolperspektivet står för grundläggande värden i samhället, 

eftersom de skapar legitimitet och spridningskraft i organisationen. Samtliga nyckelaktörer 

talade om kvalitetsbegreppet i termer av å ena sidan, kontroll, effekt, måluppfyllelse och 

fortsatt utveckling. Å andra sidan om värdegrund för den enskilde, att hjälpa och ta om hand, 

upplysa. Samtidigt ska dessa två motpooler kopplas ihop då värdighetsgarantier ska tas fram. 

Värdighetsgarantin ska börja gälla år 2012 och ska vara känd för alla äldre som är beviljade 

insatser. De ska vara utformade med skälig levnadsnivå som minsta garantinivå. Här relateras 

till Røvik (2008) som beskriver översättningar av idéer som en kedjeliknande top-down 

rörelse i organisationen. I början är idéerna diffusa och abstrakta men efterhand som de 

översätts får de ett materiellt och konkret innehåll för att passa in.  

 

Organisationen försöker sammanfoga både värden och effektivitet på samma gång vilket 

framgår av citatet här nedan. Här blir Røviks (2000) beskrivning av verktygsperspektivet och 

symbolperspektivet extra tydligt.  

 

Jag kallar det för förtrogenhetskunskapen, alltså där man kan göra ett besök, där man kan gå 

in till en person, uträttar det man ska göra, och ofta gör man detta på en ganska kort tid, men 

man kan ändå få kvalitet i mötet. Man kan komma in med kvalitet och man kan backa ut med 

kvalitet och man har ett fantastiskt bra möte (Förvaltningschefen). 
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En tolkning är här å ena sidan att kvalitetsbegreppets betydelse kännetecknas av 

undersköterskornas sociala kompetens genom att skapa ett bra möte med de äldre. Å andra 

sidan är kvalitetsbegreppets funktion beroende av undersköterskornas förmåga till flexibilitet 

och effektivitet i den tjänst som förmedlas. Det är med andra ord både ett symbolskapande och 

ett effektivitetstänkande i samma tjänst enligt Røviks (2000) benämning.  Det kan också vara 

ett uttryck för grandiositet enligt Alvesson (2011) som visar att organisationerna inte längre 

sysslar med produktion av varor och tjänster utan med värdeskapande processer som 

genomsyras av att organisationernas företrädare försöker gestalta och ladda olika fenomen så 

att de låter så tjusigt som möjligt (ibid.). Kvalitetsbegreppets funktion för organisationen är att 

vara effektiv i sina metoder och att denna effektivitet ska ge resultat. Samtidigt finns det flera 

grundläggande normer som här kan tolkas vara av stor betydelse för organisationen att skapa 

förutsättningar för bättre värdegrund och ett unikt möte. Enligt Alvesson (2011) gör 

organisationer saker för att nå bra resultat och andra saker för att det ska se bra ut (ibid.). 

Detta knyter an till en organisation som präglas av att ett starkt imagetänkande.  

 

4.4.2 Översättning genom jämförelser 

 Dokument- och intervjustudien visar att kvalitetsbegreppet till stor del även översätts genom 

olika kvalitetsmätningar. Genom mätningarna jämförs kommunernas äldreomsorg med 

varandra och blir organisationernas ansikte utåt till samhälsmedborgare och massmedia. 

Det är ju två delar som jag ser det. Det ena är ju de här jämförelserna där man liksom bara 

tittar på ett antal fastställda frågor, har du kokplatta? [skratt] och så vidare. Det andra är mer 

när de går ut och tittar på ett specifikt boende och ser hur ser det ut där? Hur är 

personalbemanningen? Och hur är verksamheten i övrigt? Så det är ju två delar av kvalitén så 

att säga (Politikern). 

Det görs ju mycket mätningar på kvalitetsområden och ligger kommunen på den gröna sidan 

då är man liksom nöjd, då är det bra och då andas man ut. Men bakomliggande det här så kan 

det ju vara saker som bubblar [skratt].  För ofta är det ju på det här sättet att när man jämförs 

och mäts i de sammanhangen så är det på uppgifter som myndigheten själv lämnar. Det är en 

väldigt liten del som är uppgifter från brukarundersökning, de finns, men det är ju den lilla 

delen. Det mesta är ju vad vi, vad myndigheten levererar in som svar och som sedan körs i 

tombolan och som sedan genererar staplar som gult och grönt och rött och sådant (Chef 
utv./kv.). 
 

Citaten visar på ett motsatsförhållande i hur kommunerna jämförs. Det vanligaste är att 

äldreomsorgens ledning själva lämnar uppgifter om fysisk bostadsstandard och 

personalbemanning till de nationella myndigheterna, utan medverkan av de äldre. Alvesson 

(2011) menar att organisationernas företrädare flaggar för det tjusiga och det rätta eller 

åtminstone det som förväntas av dem. I organisationsvärlden är kvalitetsarbete ett bra 
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exempel på detta. Detta görs för att man är osäker på vad man ska göra. Leder 

kvalitetssäkring till förbättring? Det lättaste sättet att få reda på svaret är att göra på samma 

sätt som andra organisationer har gjort. I brist på självständighet och kritisk reflektion imiterar 

man andra. En fördel med att göra som andra är att det skapar legitimitet i organisationen. För 

om en organisation inte har kvalitetssäkringar kan dess förträdare ses som otidsenliga, 

ansvarslösa, och oprofessionella (ibid.).  

 

Så att ibland blir det så rationellt att man /…/. Risken är ju att man behöver anamma de här 

nationella riktlinjerna och många gånger är de bra men ibland kan de vara tokiga och då är 

risken att man anammar dem bara för att man vill vara med i /…/. Fronten på 

kvalitetsmätningen, så det blir ett slags självändamål. Sen kanske man sitter och tänker att det 

här inte är det bästa men vi vill ju trots allt inte vara sist på listan. Det är den ena nackdelen 

och den andra nackdelen är att man har så väldigt många sådana här mätningar nu som gör 

att man inte riktigt hinner hitta åtgärderna och handlingsplanerna fören nästa kommer, och 

kommer de för tätt så tappar man ju den där första historien (Förvaltningschefen). 

Nyckelaktörerna från äldreomsorgen talade mycket om att jämföra sig med andra kommuner i 

termer om att visa bra resultat och att ligga i topp i mätningar. Det handlar om att 

marknadsföra den bästa produkten, bästsäljaren kvalitet. När kommunerna tvingas till 

ständiga jämförelser bidrar det till att alla recept (kvalitetsbegreppet) och ingredienser, 

exempelvis värdegrund, köps rakt av för att inte riskera att släpa efter i mätningarna. Här 

kopplas detta till Alvessons (2011) diskussion om nollsummerspel, som handlar om att 

organisationerna måste investera mer för att inte halka bakåt i kön. Allt som görs och har 

modeprägel görs i förhållande till rivalitet och konkurrens till andra. När organisationen har 

uppnått detta leder det till ökad tillfredställelse (ibid.).  

 

4.4.3 Översättning som en illusion 

Litteraturstudien, dokumentstudien och intervjustudien har visat att kvalitetsbegreppet är 

mycket komplext. Kvalitetsbegreppet tolkas här som en illusion. Är det så att 

kvalitetsbegreppet inte går att översätta på ett entydigt sätt?  Socialstyrelsen (2010:16) skriver 

”även om god kvalitet är ett begrepp som inte kan ges en entydig innebörd…” Edvardsson 

(1996) skriver att ”alla har en uppfattning om vad det betyder, men ingen kan definiera eller 

snarare verbalisera det på ett klart och entydigt sätt (Edvardsson, 1996:126). Detta stämmer 

väl in på studiens empiri. Å ena sidan verkar alla veta vad som är kvalitet i äldreomsorgen 

men å andra sidan uttrycks stora svårigheter med att översätta det på ett entydigt sätt.  
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Det är nog ett komplext begrepp/…/. Så att säga det består av flera komponenter, 

kvalitetsbegreppet. Det kanske är så /…/.att det kanske inte går att definiera. Sen kanske 

varje kommun och varje organisation har sin egen definition möjligen men /…/. Det för 

frågan någonstans framåt [betoning] (Chef utv./kv.). 
 

Jag tycker att kvalitet är ett så brett begrepp. Kommunerna är mer intresserade av 

utvecklingsfrågor men det kan ju vara kvalitet det också (Äldreforskare 1). 
 

En annan sak är väl att ingen vet hur man ska sammanfoga olika kvalitetsperspektiv 

(Äldreforskare 2). 

Strannegårds (2007)  problematisering om att kvalitetsbegreppet är en gåta stämmer väl in på 

studiens empiri (ibid.). Idén är en trend som genomgående har marknadsförts på olika sätt och 

med fina ord som i verkligheten inte har något värde för de äldre eftersom kvalitet värderas 

olika för alla individer. Liedman (2007) belyser att det ur ett historiskt perspektiv fanns en 

stark koppling mellan kvalitet och kvantitet med tyngdpunkten på kvantiteter (ibid.). 

Edvardsson (1996) menar att det moderna kvalitetstänkandet ska finnas i alla delar av 

verksamhetens processer. Kvalitet skapas av verksamhetens medarbetare och inte genom 

kontroll, mätningar och teknik (ibid.). Utifrån ovanstående visar studiens empiri att det 

historiska arvet lever kvar. Kvalitetsbegreppet översätts och marknadsförs både i termer om 

effektivitet och meningsskapande men tyngdpunkten ligger på kvantiteterna effektivitet, 

mätning och jämförelser. Alvesson (2011) förklarar detta med att en trend är 

organisationernas avtagande intresse för verkligt innehåll, substans. Istället sker ett ökat 

intresse för att förmedla föreställningar som ger ett sken av något positivt. Det är viktigt att 

organisationen gör något så att det hela tiden ser bra ut. Det kan handla om framsteg, politiskt 

rätta värderingar och allmän rationalitet men föreställningarna är frikopplade eller löst 

kopplade till vad som egentligen sker i verkligheten.  

 

Avslutningsvis återkopplas här till Jönsson (2010) som menar att med ett fokus på frågan vad, 

kan forskaren förstå vad problemet är för de som har formulerat problemet. Frågan hur kan 

handla om formuleringar i offentliga skrifter och när människor resonerar om problem (ibid.).  

Sammanfattningsvis visar resultaten utifrån det studerade fallet på översättningens mångfald. 

Kvalitetsbegreppet översätts till stor del genom olika kvalitetsmätningar som jämför 

kommunernas äldreomsorg och blir organisationernas ansikte utåt till samhälsmedborgare och 

massmedia. Översättningen styrs av prestation, ekonomi och resurser. Kvalitetsbegreppets 

funktion för organisationen är att vara effektiv i sina metoder och att denna effektivitet ska ge 

resultat, kontroll, effekt, måluppfyllelse och fortsatt utveckling. Samtidigt finns det flera 
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grundläggande normer som är av stor betydelse för organisationen i form av symboliska 

värden för organisationen att skapa förutsättningar för bättre värdegrund, ett unikt möte och 

att hjälpa och ta om hand.  Sammantaget bidrar detta till att kvalitetsbegreppet skapar 

legitimitet för organisationen vilket visar sig genom att organisationen gör vissa insatser för 

att nå bra resultat, styrning och andra insatser för att det ska se bra ut, symboler. Samtidigt ska 

dessa två motpooler kopplas ihop då värdegrundsgarantier ska tas fram för att en diffus och 

abstrakt idé ska få ett materiellt och konkret innehåll för att passa in.  

 

4.5  Sammanfattning av idéns spridning och översättning 

Syftet med studien var att förstå hur kvalitetsbegreppet som en idé sprids till och översätts 

inom kommunal äldreomsorg. Syftet har besvarats med hjälp av följande frågeställningar: Hur 

beskrivs kvalitetsbegreppets funktion och betydelse i litteratur, styrdokument och av 

nyckelpersoner? Vem eller vilka har makt att översätta kvalitetsbegreppet och hur visar det 

sig? Hur formas kvalitetsbegreppet av forskningsresultat? Utifrån det studerade fallet besvaras 

studiens syfte och frågeställningar på följande sätt. Kvalitetsbegreppet är så komplext att det 

kan benämnas som en illusion. Alla vet vad som är kvalitet i äldreomsorgen men ingen kan 

översätta det på ett entydigt sätt. Ur ett historiskt perspektiv fanns en stark koppling mellan 

kvalitet och kvantitet med tyngdpunkt på kvantiteter. Kvalitetsbegreppet har okritiskt 

implementerats i äldreomsorgen vilket har samband med nya organisationsformer, begränsade 

resurser och kvalitetsbegreppets införande i socialtjänstlagen. Äldreomsorgen försökte passa 

in idén i ett kvalitetssystem som inte är utformat för människovårdande verksamhet. För att 

lyckas gjordes idén konkret och tolkningsbar genom olika system och manualer, ett exempel 

var ISO- systemet från industrin som ändrades för att passa in i äldreomsorgen. Det historiska 

arvet lever kvar och kvalitetsbegreppets översättning kan liknas vid en process. Ordet 

kvalitetsinstrument (från ISO-systemet) är här den gemensamma nämnaren som gör att 

kvalitetsbegreppet delas upp i de två orden kvalitet och instrument, vilket bidrar till att två 

motpooler framträder. Här nedan har studiens resultat schematiserats. 
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Tabell 3. 

 År 1990 Kvalitetsinstrument 

 

Kvalitet Instrument 

Kvalitativt Kvantitativt 

Subjekt Objekt 

Värde och mening Prestation, ekonomi och resurser 

Värdeskapande möte Flexibilitet och snabbt 

Individualisering Mätobjekt 

Diffus och abstrakt Konkret och materiellt 

Tolkning Kontroll 

 

 År 2012 Värdighetsgarantier 

 

I tabell 3 har exemplet värdighetsgarantier illustrerats som en materialisering av idén. De två 

motpoolerna kopplas ihop med värdighetsgarantier för att en diffus och abstrakt idé ska få ett 

materiellt och konkret innehåll och göras tolkningsbar. Resultatet visar att processen har 

skapat ett bevarande snarare än en förändring under år 1990-2012. Kvalitetsbegreppet 

översätts till stor del genom olika kvalitetsmätningar som jämför kommunernas äldreomsorg. 

Resultaten visar en paradox mellan kvalitet som subjektivt skapande av värden och kvalitet 

som ett kvantitativt instrument som skapande av effektivitet. Kvalitetsbegreppet översätts och 

styrs av prestation, ekonomi och resurser. Kvalitetsbegreppets funktion för organisationen är 

att vara effektiv i sina metoder och att denna effektivitet ska ge resultat, kontroll, effekt, 

måluppfyllelse och fortsatt utveckling. Samtidigt finns det flera grundläggande normer som är 

av stor betydelse för organisationen i form av symboliska värden för organisationen att skapa 

förutsättningar för bättre värdegrund, ett unikt möte och att hjälpa och ta om hand. 

Sammantaget bidrar detta till att kvalitetsbegreppet skapar legitimitet för organisationen vilket 

visar sig genom att organisationen gör vissa insatser för att nå bra resultat, styrning och andra 

insatser för att det ska se bra ut, symboler. Idén reproduceras och legitimeras genom 

meningsskapande. 
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Makten att översätta kvalitetsbegreppet utgår från ett tydligt top-down perspektiv där 

målgruppen, de äldre, har mycket lite inflytande över att översätta vad som är kvalitet för 

dem.  Kvalitetsbegreppet som idé kommer till stora delar färdigförpackad från de nationella 

myndigheterna. De starkaste aktörerna som har legitimitet att översätta kvalitetsbegreppet är 

de nationella myndigheterna vilket visar sig genom central styrning. Socialstyrelsen har en 

speciell funktion som regeringens förlängda arm som använder både morot och piska 

(stimulansbidrag och styrning). Äldreomsorgens möjligheter till tolkning sker inom ramen att 

lokalt översätta SoL som en ramlag. Politiska företrädare går hand i hand med 

förvaltningsledningen vilket kan ses som ett gemensamt ledarskap av hur kvalitetsbegreppet 

ska översättas nedåt i organisationen. Svårigheter kan uppstå när kvalitetsarbetet ska 

implementeras längre ner i organisationen då idén måste förpackas så att den blir tilltalande. 

Idéns spridningskraft är beroende av att vara individualiserande vilket visar sig genom ett ökat 

individorienterat synsätt. Massmedia har en stark roll i att bevaka hur organisationens 

företrädare översätter kvalitetsbegreppet. Deras roll kan liknas vid ett företrädarskap för att 

främja empowerment och motverka negativa maktstrukturer i samhället.  

 

Studiens resultat visar att forskning, politik och äldreomsorg tillhör olika organisatoriska 

sfärer inom vilka olika aktörer konkurrerar om kvalitetsbegreppets tolkningsföreträde. Å ena 

sidan är forskningen inte fri utan styrd av nationella myndigheter. Å andra sidan lyckas inte 

praxis integrera forskningen vilket bidrar till att beslut och utvecklingsinsatser saknar 

förankring i det aktuella kunskapsområdet. Forskningsresultat måste ta en vända över 

nationen och implementeras av de nationella myndigheterna för att den ska få genomslag och 

förmedlas ut till äldreomsorgen. Det är sällan forskning används eller diskuteras på 

ledningsnivå, istället är det snabb och färdigförpackad kunskap som efterfrågas.  
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I den här studien har kvalitetsbegreppet problematiserats. Inledningsvis fördes ett samtal om 

ordens betydelse. Allén et al. (1989) visade att våra ord speglar samhället eftersom språket är 

ett uttryck för samhällets sätt att fungera. Vissa ord bestäms av experter som bevakar så att 

inte orden får en allmän betydelse. Detta sker ändå hela tiden och är den vanligaste 

mekanismen som påverkar vår språkutveckling i samhället (ibid.). Det är den här språkliga 

mekanismen som har bidragit till kvalitetsbegreppets översättning. I studien utgick jag från 

Winther Jørgensen och Philips (1999) diskusanalys som utgår ifrån kritisk inställning till 

självklar kunskap, att kunskapen är en produkt av hur vi beskriver världen (ibid.). Den här 

studien har genom ett samhälls-och organisationsperspektiv belyst kvalitetsbegreppet som en 

idé inom kommunal äldreomsorg, en idé som speglar samhället och dess maktstrukturer. 

Winther Jørgensen och Philips (1999) menar att den kritiska diskursanalysen bidrar till att 

reproducera och synliggöra olika maktförhållanden mellan olika grupper i samhället (ibid.).  

 

Jag vill hävda att studien har visat på följande problem som kommer att diskuteras här. 

 Paradox mellan subjektivt skapande av värden och instrument som skapande av 

effektivitet 

 Ett komplext bevarande och reproducerande meningsskapande 

 Avsaknad av forskningsresultat om kvalitet 

 

Sveriges barn-och äldreminister, Maria Larsson, tydliggjorde regeringens ansvar för hur 

kvaliteten i äldreomsorgen ska uppnås. ”Äldreomsorgen är en framtidsbransch [...]. Varje liten 

kommun ska inte behöva uppfinna hjulet själv. Vi vill ta ett nationellt ansvar här”. För att 

förbättra kvaliteten avsätts flera miljarder av skattemedlen varje år till Sveriges kommuner 

och landsting (Regeringskansliet, 2008, 26 augusti s.2). Studiens resultat har visat att det 

nationella ansvar som Larsson beskriver sätter avtryck i äldreomsorgens praxis genom ett 

tydligt top-down perspektiv. Miljarderna fördelas till äldreomsorgen i form av morrötter och 

piska (stimulansbidrag och central styrning). Å ena sidan ska brukaren sättas i centrum genom 

värdegrund och valfrihet. Å andra sidan styr nationella riktlinjer och kvantitativa 

kvalitetssäkringsinstrument som skapar styrning och kontroll. Med bakgrund av ovanstående 

visar studiens resultat på en tydlig paradox mellan kvalitet som subjektivt skapande av värden 
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och kvalitet som ett kvantitativt instrument som skapande av effektivitet, vilket framträder som 

motsägelsefulla strukturer i samhället och stämmer väl med tidigare forskning (se Bergh, 

2010; Czarniawska-Joerges, 1992; Donabedian, 1988; Erlingsdottir, 1999; Rostgaard, 2012). 

En ökad central styrning, kontrollfunktion och risktänkande kan liknas vid ett risksamhälle där 

samhälle och organisationer övervakar och styr vad som är kvalitet för de äldre.  

 

Winther Jørgensen och Philips (1999) belyser historisk och kulturell specificitet, att 

kunskapen kan bevara olika mönster och förändras över tid (ibid.). Resultatet visar att 

processen har skapat ett bevarande snarare än en förändring under åren 1990-2012. 

Äldreomsorgen i Sverige står inför förändrade framtida behov genom en ökande andel äldre 

befolkning i Sveriges kommuner. I regeringens proposition (2009/10:116) beskrivs tydligt 

vilka förändringsvindar som blåser från politiskt håll i form av en ökad kundanpassning i vård 

och omsorg (ibid.). Ett intressant och motsägelsefullt resultat var att undersköterskornas 

kompetens som den viktigaste faktorn till att skapa god kvalitet har ersatts av ett 

individorienterat synsätt. Inom en och samma underskötersketjänst och i ett och samma möte 

ska både ett symbolskapande (värdegrund) och ett effektivitetstänkande (flexibilitet) äga rum. 

Detta resultat stämmer delvis med Dambergs (2010) resultat som visar att det inte är den 

formella kompetensen som väger tyngst utan den sociala kompetensen (ibid.). I den här 

studien har frågor om värden och effektivitet relaterats till nyinstitutionell organisationsteori 

om hur vädebaserad organisering och ledning har ökat inom organisationer enligt Gustafssons 

(2002) och Røviks (2000) synsätt. Sammantaget bidrar detta till att idén reproduceras och 

legitimeras genom meningsskapande. En intressant aspekt för framtida forskning är hur detta 

tillsammans med diskussionen om valfrihet kommer att påverka kompetensprincipen i 

framtiden. Nyckelaktörerna från äldreomsorgen har genomgående framhållit mötet med den 

äldre som skapande av kvalitet.  En förvånande upptäckt har varit att ordet etik inte nämndes 

en enda gång i ett omfattande transkriberat material. I grund och botten handlar de om samma 

sak vilket borde vara självklara värden i all människovårdande verksamhet. Jag har reflekterat 

över om den gamla etikdiskussionen har ersatts med värdegrundsdiskussionen inom 

äldreomsorgen och att etik som en resande idé har rest tillbaka till hälso-och sjukvårdens 

verksamhetsområde där den fortfarande är aktuell. Det kan också vara så att äldreomsorgens 

företrädare bara har klätt etiken i nyare kläder som ett resultat av en idé som har 

omtransformerats för att skapa en illusion av att det goda mötet döljer bakomliggande 

strukturer av ekonomi, effektivitet och kundanpassning.  



 

 

 

 

  49 (64) 
 

 

Winther Jørgensen och Philips (1999) talar om samband mellan kunskap och social handling, 

att social konstruktion av kunskap får olika sociala konsekvenser (ibid.). Under 1990-talet 

fick kvalitetstänkandet sitt genombrott i den svenska offentliga sjukvården. De kritiska 

rösterna var starka och ifrågasatte om det verkligen var möjligt att mäta kvalitet i en 

människovårdande verksamhet. Kvalitet sågs som ett mycket mångdimensionellt och 

komplicerat begrepp (Bengtsson, 2000). Resultaten visar att de kritiska rösterna fick rätt. 

Kvalitetsbegreppet implementerades okritiskt i äldreomsorgen och kom att bli som en 

illusion. Genom detta resonemang kan svårigheten med att definiera kvalitet jämföras med 

ord som vänskap och kärlek. I industrins värld kan en maskins kvalitet lättare mätas med 

kvantitativa, objektiva mått eftersom en maskin inte har några behov eller känslor. Enligt 

regeringens proposition (2009/10:16) fanns det i Svensk äldreomsorg år 2008 drygt 250 000 

personer som var beviljade hemtjänst i sin bostad eller bodde permanent i särskilt boende. Att 

mäta vad som är kvalitet för de äldre bör göras med kvalitativa, subjektiva mått. Brown och 

Hanssons (2009) kunskapsöversikt visade att det endast är Holland och Danmark som 

involverar de äldre i att ta fram vilka kvalitetsindikationer som ska användas i 

organisationerna (ibid.). Studiens resultat tyder på att målgruppen, de äldre inte involveras i 

kvalitetsarbetet. Brukarnas medverkan formuleras i termer om att de har möjlighet att påverka 

men på vilket sätt är dock oklart (Socialstyrelsen, 2010).  Det är viktigt att politiker och 

ledningsgrupper tar tag i kvalitetsfrågor och förmedlar en samsyn som genomsyrar hela 

organisationen. En strategi kan vara att vända top-down styrningen till en bottom-up styrning 

som utgår från de äldres perspektiv. På så sätt kan den lokala politiken och 

förvaltningsledningen nå bättre framgång i kvalitetsarbetet (jmf Donabedian, 1988). Genom 

att tydligare samverka med aktörer från forskningens sfär som har god kunskap om både 

kvalitet och om den lokala äldreomsorgen kan beteendevetenskapliga och kvalitativa inslag 

väga upp kvaliteten (jmf Donabedian, 1988). Dessa aktörer skulle kunna vara vägledande för 

organisationens meningsskapande så att praktiken och kvalitetsbegreppet får en bättre 

passform. På så sätt skulle interventionerna ses som mer konkreta och meningsfulla i alla led.  

 

Winther Jørgensen och Philips (1999) visar på samband mellan kunskap och sociala 

processer, att kunskapen skapas genom social interaktion (ibid.). Regeringen satsar på 

äldreforskning och ger stöd till regionala FoU enheter för att stimulera förbindelsen mellan de 

lokala verksamheterna och forskning av aktuell, kritisk och beprövad kunskap 
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(Regeringskansliet, 2008, 26 augusti). Det är dock mycket osäkert hur detta kommer att 

påverka forskningen som görs av de lokala FoU enheterna (Socialstyrelsen, 2000). Enligt 

Soydan (1993)  är socialt arbete förhållandet mellan praxis och forskning (ibid.). Studien har 

visat att det är av stor vikt att belysa hur kvalitetsbegreppet formas av forskning. Resultaten 

tyder på att forskning, politik och äldreomsorg tillhör olika organisatoriska sfärer där olika 

aktörer konkurrerar om tolkningsföreträdet vilket överensstämde med tidigare forskning 

(Bäck-Wiklund, 2003; Johnsson och Svensson, 2005; Kullberg, 2003; Nilsson & Sunesson, 

1988). Med bakgrund av ovanstående var resultaten om äldreomsorgens 

forskningsanvändning mycket intressanta. Utifrån det studerade fallet är det sällan forskning 

används eller diskuteras på ledningsnivå, istället är det snabb och färdigförpackad kunskap 

som efterfrågas. Detta är enligt min mening ett stort dilemma för det sociala arbetets framtid. 

Det sociala arbetet tappar mark både som ett forskningsområde och som praxis. Detta är 

relevant att diskutera ur två perspektiv, för det första handlar det om hur våra skattepengar 

används och kommer till bäst nytta. Medborgarperspektivet bör vara utmärkande i det sociala 

arbetet som ska innefatta de berördas direkta medverkan och inflytande. Resultaten visar att så 

inte är fallet då forskningen utgår från myndigheternas föreställningar. För det andra handlar 

det om forskningens frihet. Hur mycket styr forskningsanslaget från de nationella 

myndigheterna forskningens frihet och är en kritisk inriktad forskning möjlig i detta 

sammanhang?  

 

5.2 Metoddiskussion  

Den här studien har visat på en tillämpning av idéspridning inom nyinstitutionell teori inom 

och mellan de tre organisatoriska sfärerna politik, forskning och äldreomsorg. Teorin har varit 

fruktbar för att förstå idéspridningen och översättningen av kvalitetsbegreppet, från translokal 

till lokal nivå. Det teoretiska verktyget har inte varit tillräckligt starkt för att förstå vad som 

skapar förändring i organisationen. En av diskursanalysens nackdelar är forskarens egen 

tolkning av det empiriska materialet vilket till stor del handlar om forskarens insikter och 

intuition. Med bakgrund av detta är det viktigt med dels medvetenhet om hur tolkningarna 

görs, dels tydlighet i vilka diskurser som studeras (Denscombe, 2009). Winther Jørgensen och 

Philips (1999) diskuterar också forskarens roll och menar att forskaren själv är en del av att 

konstruera kunskap. Vidare menar författarna att ytterligare en nackdel är att diskursanalysen 

bara fångar själva diskursen, hur det talas om saker och missar människors handlingar, känslor 
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och erfarenheter (ibid.). Hur har jag hanterat att mina tidigare erfarenheter, förförståelse och 

förutfattade meningar inte har överskuggat analysen? Det valda ämnesområdet 

kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen är inte helt nytt för mig eftersom jag har en lång 

yrkesbakgrund som både undersköterska och enhetschef inom äldreomsorgen. Att redan från 

början ha denna kunskap om kommunal äldreomsorg utifrån två olika positioner påverkar 

givetvis studien i både positiv och negativ riktning. Det positiva med min förförståelse har 

varit min kunskap om äldreomsorgen, dess organisation och dess aktörer. Jag var också väl 

insatt i den språkliga och skriftliga begreppsfloran i det som studerades vilket skapade ett bra 

och förtroendefullt klimat i intervjusituationen. Vid något tillfälle kunde nyckelaktörerna säga 

”du vet ju hur det är”. När dessa situationer uppkom svarade jag ” jag vill gärna att du 

berättar”. Riskerna med min förförståelse har varit att jag brottades med negativa känslor om 

att jag utvärderade min egen organisation. Det faktum att jag ändå har varit och är en del av 

den organisationen som jag studerade gör att jag både har varit utsatt för makt och själv utövat 

makt. Det kan till och med vara så att studiens angreppsätt i kombination med min 

förförståelse har bidragit till att förstärka och konstruera maktaspekterna som framkommer i 

studien. I analysarbetet var det ibland svårt att helt bortse från min förförståelse om 

organisatoriska svårigheter och konflikter inom äldreomsorgen. I dessa fall har min uppgift 

som forskare varit att anlägga ett objektivt utifrånperspektiv så att mina värderingar inte 

dominerade över analysen. Detta har inte uteslutit ett kritiskt objektivt förhållningssätt vilket 

jag har reflekterat åtskilligt på. Mitt övervägande motiv har varit att det finns en samhällsnytta 

i att granska det empiriska materialet utifrån en kritisk diskurs. I detta sammanhang har 

handledningen varit ett värdefullt inslag då min förförståelse har synliggjorts och hjälpt mig 

att få ett bredare perspektiv.  

 

Vilken trovärdighet har fallstudien och i vilken omfattning går resultatet generalisera? Kvale 

(1997) menar att validiteten inte bara bör granskas i slutfasen, utan under hela 

forskningsprocessen. Yin (2003) beskriver både en inre och en yttre validitet. Den 

förstnämnda handlar om i vilken mån resultatet överensstämmer med verkligheten, att det 

som avses mätas faktiskt mäts. Problemet med validiteten inom kvalitativ forskning är att den 

är en produkt av forskarens tolkningar och erfarenheter. Den sistnämnda handlar om i vilken 

mån resultaten i en undersökning går att överföra, generalisera, till att även gälla andra 

situationer, platser och händelser (ibid.). Studiens generaliserbarhet är begränsad i den 

meningen att fallstudiens resultat inte går att generalisera på en empirisk nivå. Resultaten kan 
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inte ses som allmänt förekommande, varken i den undersökta kommunen eller i andra 

kommuner, utan endast inom det fall som studeras. RØvik (2008) menar att fallstudier är 

vanliga inom den idéinriktade teoritraditionen vilket endast visar problemet ur ett 

microperspektiv. Fallstudiers nackdel är bristen på större urval (ibid.). Jag menar att studiens 

urval av nyckelaktörer har varit dess nackdel. Det hade varit givande om studiens urval hade 

utökats med fler nyckelaktörer och dokument både inom det studerade fallet och utifrån andra 

kommuner och organisationer. Det hade ökat studiens kvalitet och gett en mer nyanserad bild 

av kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen. Studiens urval av lokala nyckelaktörer i kombination 

med litteratur- och dokumentstudier ger endast ett kunskapsbidrag om kvalitetsbegreppet 

inom fallet. Andra fall som studerar liknande företeelser skulle med säkerhet få andra resultat. 

Fallstudiens resultat kan däremot hjälpa till att bekräfta eller nyansera teorier och tidigare 

forskning eftersom kvalitetsbegreppet finns i alla Sveriges kommuner. De tolkningar som 

framkommer kan då möjligtvis generaliseras på en analytisk nivå. Genom att väga upp 

intervjuerna med både dokument och litteratur ges en utförlig bild av problemet vilket bidrar 

till att trovärdigheten stärks.  

 

Hur tillförlitliga är då studiens resultat? Yin, (2003) menar att reliabilitet, (tillförlitlighet) är 

svårt att precisera när det gäller kvalitativa studier. Det är också viktigt att klargöra 

bakomliggande antaganden och ställningstaganden i studien. Reliabiliteten kan stärkas av en 

tydlig beskrivning av urval och empiriskt material (ibid.). Urvalet av informanter som jag 

tidigare nämnt, påverkar tillförlitligheten då de företräder sina respektive verksamheter och 

inte sig själva. Studien kvalitetssäkras genom att jag utförligt har redogjort för hur 

undersökningen har genomförts, dvs. hur urval, material, analys och beslut har gjorts. Jag har 

också fört en diskussion om min förförståelse, forskarens jag, och hur denna har påverkat 

studiens resultat. Detta sammantaget ska öka förutsättningarna till läsarens förståelse och 

underlätta granskning av det som framkom i studien. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag vänder mig till Dig för att jag vill be Dig att delta i en intervju-undersökning.  

 

Jag heter Linda Erlandsson och studerar socialt arbete på magister/masternivå vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag genomför en fallstudie som ska belysa 

kvalitetsbegreppets funktion och betydelse inom äldreomsorgen ur ett samhälls- och 

organisationsperspektiv. Samt hur kvalitetsbegreppet har formats och implementerats av 

kunskap genom forskning och erfarenhet. Fallstudien innefattar litteraturstudier, 

dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner.  

 

Bakgrunden till val av forskningsämne är att jag ser kvalitetsbegreppet som ett 

intressant begrepp att undersöka eftersom samhällets och organisationens syn på dess 

karaktär, orsaker och omfattning är avgörande för hur kvalitetsbegreppet kommer att 

användas och definieras eftersom beslut, interventioner och åtgärder får konsekvenser 

för samhällsmedborgarna.  

 

Din medverkan i studien är betydelsefull eftersom den kan bidra till värdefull kunskap 

till studien. Min förhoppning är att jag får tillfälle att intervjua Dig. Intervjun tar 

ungefär en timma.  

 

Vill du fråga något om studien är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Erlandsson 

Magisterprogrammet, socialt arbete 

Linnéuniversitetet 

E-post: linda.erlandsson@lnu.se 

Tel. xxxx-xxx xxx 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till politiker, förvaltningschef och avd. chef kvalitet och 

utveckling 
 

 

Kvalitetsbegreppet 

Här diskuteras kvalitetsbegreppets införande i organisationen, vad som är kvalitet i kommunal 

äldreomsorg och vad som ingår i kvalitetsbegreppet.  

 

Varifrån kom idén kvalitetsbegreppet? 

Var du med när kvalitetsbegreppet initierades? 

Vilken roll hade du? 

Vilka brister såg du tidigare? Vad var bra? 

Ställde du dig positiv eller negativ till begreppets införande? 

Vilket/vilka var dina huvudargument? Farhågor? Förhoppningar? 

Hur tycker du att dina farhågor/förhoppningar har infriats? 

 

Styrning av kvalitet 

Här diskuteras vem/vilka som har inflytande och makt att formulera vad som är kvalitet.  

Hur ser styrningen ser ut och hur påverkar det organisationen? Samt om det finns någon form 

av motsättningar och kamp utanför eller inom organisationen. 

Här diskuteras relationen mellan kvalitet - mål, ekonomi och resultatstyrning. 

 

Kvalitetsarbete 

Här diskuteras hur kvalitetsarbete går till samt vilka hinder och möjligheter som finns. 

Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet idag ut i din kommun på olika nivåer? 

Vilken roll har du i kommunens kvalitetsarbete?  

Vilka förutsättningar anser du att ni har för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i 

kommunen/äldreomsorgen. Vad saknas?  

Vilka behov finns av utveckling av kvalitet och hur ser relationen ut mellan utvecklingsarbete 

och kvalitetsarbete? 

Planeras några förändringar av nuvarande kvalitetsarbete? Vad? När? 

Forskning-praxis 

Här diskuteras kvalitetsbegreppet i relation till forskning och erfarenhet. Forskningens sfär 

kontra den politiska administrativa sfären. 

Hur får man kännedom om olika forskningsresultat? Hur används och förmedlas dessa inom 

och utom organisationen? 

 

Avslut 

Är det något du vill tillägga?  

 

Får jag återkomma? Vet du någon person som jag borde intervjua angående 

kvalitetsbegreppet? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till äldreforskare 
 

 

Kvalitetsbegreppet 

Här diskuteras kvalitetsbegreppets införande i organisationen, vad som är kvalitet i kommunal 

äldreomsorg och vad som ingår i kvalitetsbegreppet.  

 

Varifrån kom idén kvalitetsbegreppet? 

Var du med när kvalitetsbegreppet initierades? 

Vilken roll hade du? 

Vilka brister såg du tidigare? Vad var bra? 

Ställde du dig positiv eller negativ till begreppets införande? 

Vilket/vilka var dina huvudargument? Farhågor? Förhoppningar? 

Hur tycker du att dina farhågor/förhoppningar har infriats? 

Inom äldreomsorgen talas mycket om Mötets betydelse för kvaliteten men ingen nämner 

längre ordet etik. Vad tror du att det beror på? 

Vad tänker du om att begreppet individorienterat har blivit ett ledord i äldreomsorgen? 

Vad tänker du om att mer fokus ligger på att kvalitetssäkra t.ex. avvikelser och felaktigheter? 

 

Styrning av kvalitet 

Här diskuteras vem/vilka som har inflytande och makt att formulera vad som är kvalitet.  

Hur ser styrningen ser ut och hur påverkar det organisationen? Samt om det finns någon form 

av motsättningar och kamp utanför eller inom organisationen. 

Här diskuteras relationen mellan kvalitet - mål, ekonomi och resultatstyrning. 

 

Forskning-praxis 

Här diskuteras kvalitetsbegreppet i relation till forskning och erfarenhet. Forskningens sfär 

kontra den politiska administrativa sfären. 

 

Hur upplever du sammarbetet med äldreomsorgen? Vilka för och nackdelar finns? 

Inom vilka områden har ni samarbetat?  

Hur får äldreomsorgen kännedom om olika forskningsresultat?  

På vilket sätt efterfrågar äldreomsorgen er kunskap? 

Hur tror du att dessa används och förmedlas inom äldreomsorgen? 

 

Vad tänker du om att äldreomsorgens ledning tycker att forskningsresultat tar för lång tid och 

är svåra att förstå.  

 

Vad tänker du om att äldreomsorgen har också en önskan om att själva bestämma om vad det 

ska forskas om samt hur. Vad säger det om forskningens frihet? 

 

Avslut 

Är det något du vill tillägga?  

 

Får jag återkomma? Vet du någon person som jag borde intervjua angående 

kvalitetsbegreppet? 

 

Tack för din medverkan! 


