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Abstrakt 
I arbetet undersöks vad som menas med socialtjänstkvalitet och hur 

socialtjänstkvalitet kan mätas. Socialtjänsten i Vetlanda kommun används som ett 

exempel genom texten. En litteraturgenomgång görs för att finna vad 

socialtjänstkvalitet är och mätning av socialtjänstkvalitet diskuteras och 

problematiseras i ett mätningsteoretiskt resonemang. Även de sätt Vetlanda kommun 

använder för att försöka mäta socialtjänstkvalitet redovisas. Arbetet kommer inte fram 

till en entydig definition på socialtjänstkvalitet. Däremot finns det flera tecken på att 

socialtjänstkvalitet kan ses som ett grundöppet mellanbegrepp.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Socialförvaltningen i Vetlanda genomfördes ett förändringsarbete, efter det att 

man blivit uppmärksammade i TV programmet Uppdrag Granskning 2007. En ny 

socialchef tillträdde vid ungefär samma tid och han började sitt uppdrag med att initiera 

en organisationsförändring. I samband med den organisationsförändringen tillsattes två 

utvecklingsledare som fick till uppgift att se till att verksamheten bedrivs på ett sätt som 

ligger i linje med det som har funnit vetenskaplig evidens. De fick också i uppdrag att 

se över socialtjänstens rutiner. Ett arbete för att säkra ledningssystemet för det 

systematiska kvalitetsarbetet genomfördes. Det arbetet har utvecklats och 

implementerats i verksamheten under de senaste åren. Fortfarande lever organisationen 

i en process där ständiga förbättringar i de olika delarna pågår för att nå en bättre kvalitet 

inom socialtjänstarbetet.   

De flesta, om inte alla, sektorer i samhället försöker att producera varor eller 

leverera tjänster med god kvalitet. Den mänskliga sektorn är inget undantag. I 

socialtjänst, som faller inom den mänskliga sektorn, finns det både outtalade och 

uttalade krav på att verksamheten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i socialtjänst är 

det som kommer att belysas i föreliggande arbete. Jag väljer att i fortsättningen att 

använda socialtjänstkvalitet för att beteckna kvalitet i socialtjänstens arbete.  

1.2 Kvalitet ett komplext begrepp 

Ordet kvalitet är ett ord som används i många olika sammanhang. Vi vill ha god kvalitet 

på varor och tjänster vi köper, vi vill sköta våra jobb med god kvalitet och vi uppskattar 

god kvalitet så mycket att vi oftast är beredda att betala lite mer för att få den. Men vad 

är kvalitet? För många är det troligtvis något svävande och inget, i alla fall när det rör 

tjänster, som så enkelt låter sig fångas i en tydlig entydig definition.  

Begreppet kvalitet kommer från latinets qualis och har grundbetydelsen egenskap 

eller beskaffenhet. Begreppet förutsätter en urskiljning av vad som är gott och 

eftersträvansvärt (Blom & Morén 2015, s. 93). Den förklaringen av begreppet i sig är 

inte enkel eller tydlig vilket medför att det inte heller är lätt att definiera vad som är 

kvalitet i praktiken. Den kanske mest accepterade definitionen av kvalitet är inte heller 

den särskilt klar: ”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga 

att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (ISO 9000 2009). Trots 

begreppets vaga karaktär kräver många idag att kvalitet i offentliga verksamheter ska 

registreras och rapporteras med hjälp av kvalitetsindikatorer. Dessa kvalitetsindikatorer 

ska vara observerbara aspekter som indirekt mäter förekomsten av kvalitet med hjälp av 

numeriska värden (Lindgren 2011, s. 91). Svårigheten när det gäller socialt arbete eller 

för den delen inom den ”mänskliga” sektorn generellt är att mäta kvaliteten hos 

abstrakta och immateriella företeelser, t.ex. struktur, process och måluppfyllelse (Blom 

& Morén 2015, s. 94). 

En undersökning av socialtjänstkvalitetsbegreppet kan inte ge någon speciellt 

innehållsmässig bestämmelse av kvalitet. Begreppet i sig anger alltså inte vad det 

deskriptivt innehåller. Tvärtom sätter kvalitetsbegreppet vissa betydelser av vad som är 

kvalitet ur spel då de i konkreta situationer kan betonas olika. Socialtjänstkvalitet är 

både en beskrivning och en värdering. Socialtjänstkvalitet hänvisar både till något 

materiellt och något abstrakt, både något känslomässigt och värdemässigt. 

Socialtjänstkvalitet är något motsatt till kvantitet men kan kvantifieras (Dahler-Larsen 

2008, s. 32-33).    

Odelstad (1986) betraktar kvalitetsbegreppet i analogi med begreppet dygd som 

Platon avhandlar i en dialog mellan Sokrates och Menon. I den dialogen svarar Menon 

på frågan om vad dygden är med att den står för var och en av oss i ett bestämt 
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förhållande till varje särskild verksamhet och varje speciell ålder. På detta svarar 

Sokrates ironiskt: ”Det tycks verkligen som jag hade en väldig tur; jag letar efter en 

dygd – och så har jag i ditt förvar funnit en hel bisvärm av dygder.” Så säger Sokrates 

att trots att det finns många olika sorters bin är det möjligt att säga vari de är varandra 

lika. På samma sätt är det med dygderna. Även om de är av många slag, har de alla en 

och samma gemensamma bestämning. Den som vill besvara frågan vad dygden är bör 

ha blicken fästad på just denna bestämning. Det som är dygdens natur (Odelstad 1986, 

s. 6-7). Odelstad (1986) analyserar inte livsmedelskvalitetsbegreppet utifrån Platon utan 

använder dialogen mellan Sokrates och Menon retoriskt för att påvisa 

kvalitetsbegreppets komplexitet. 

Det här arbetets ambition är inte heller att göra en analys av kvalitetsbegreppet 

utifrån Platon. Däremot så kan det finnas en pedagogisk poäng i att tänka sig 

socialtjänstkvalitetsbegreppet som en ”bisvärm” av begrepp. Några av dessa begrepp 

blir belysta i den litteraturstudie av socialtjänstkvalitet som följer. Det kan röra sig om 

strukturkvalitet som speglar förutsättningarna för en verksamhet, processkvalitet som 

belyser de aktiviteter som genomförs i verksamheten och resultatkvalitet som återger 

prestationerna eller resultaten av en verksamhet (Örnerheim 2013, s. 4). Alla dessa olika 

”sorters” kvalitet är delar som bidrar till den gemensamma bestämningen av vad 

socialtjänstkvalitet är. För att ytterligare få ett grepp om vad socialtjänstkvalitet är delas 

begreppet upp och förklaras utifrån sina beståndsdelar i den följande texten.  

1.3 Socialtjänstkvalitet ett abstrakt fenomen 

Kravet på god kvalitet framgår i Socialtjänstlagen (SoL) som i 3 kap § 3 säger: ”Insatser 

inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 

socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten 

i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.” Ett sätt att 

tolka SoL är att god kvalitet görs om verksamheten genomförs systematiskt och att den 

fortlöpande utvecklas och säkras. Det är problematiskt i den mänskliga sektorn där 

processer och systematik inte alltid är möjligt. Det kan också vara problematiskt utifrån 

att verksamheten kan ”starta” från en väldigt låg nivå och komma undan med ”låg” 

kvalitet om man arbetar systematiskt, utvecklar och säkrar. Sett ur det sistnämnda 

perspektivet definierar inte SoL vilken nivå kvaliteten bör ligga på eftersom ordet god 

endast beskriver att en process bör pågå mot ”bättre” socialtjänstkvalitet.     

  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 pekar på hur 

kvalitetsledningen bör bedrivas inom socialtjänsten. Definitionen av kvalitet i SOSFS 

2011:9 kap 2 § 1 är: ”att en verksamhet uppfyller de mål som gäller för verksamheten 

enligt lagar och andra föreskrifter om socialtjänst och beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter”. Definitionen av ledningssystem i SOSFS 2011:9 kap 2 § 1 

är: ”system för att fastställa principer för ledning av verksamheten.”  Med tanke på att 

SOSFS 2011:9 behandlar kvalitetsledning kan kvalitet ses som ett bärande ord för detta 

kvalitetsledningssystem.  

Det framgår med tydlighet både i socialtjänstlagen och i föreskrifter och allmänna 

råd att socialtjänsten förväntas arbeta med god socialtjänstkvalitet men begreppet 

kvalitet inom den mänskliga sektorn är abstrakt. Det är svårt att på ett tydligt sätt 

definiera vad som avses med kvalitet i den mänskliga sektorn, och därmed bör vi inte 

förvänta oss en enkel eller självklar definition av vad som är god socialtjänstkvalitet. 

Definitionen av socialtjänstkvalitet inom socialtjänsten är olika beroende på vilket 

perspektiv som väljs. I författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

SOSFS 2011:9 framgår att socialtjänstkvalitet inom socialförvaltningen kan ses utifrån 

tre perspektiv; Lagens, verksamhetens och brukarens. Det avser detta examensarbete att 

behandla och analysera.  
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1.4 Mätning av kvalitet i socialt arbete 

Olika uppföljningsmetoder används för att försöka få svar på frågan om Socialtjänsterna 

i Sverige bedriver ett arbete med hög kvalitet. Att mäta ett så abstrakt fenomen som 

kvalitet inom den mänskliga sektorn är ingen enkel uppgift. Är det överhuvudtaget 

möjligt? 

På en strukturell nivå så sätter den politiska ledningen upp de olika mål som 

verksamheten ska nå. Socialförvaltningarna i olika kommuner är en del av en politiskt 

styrd organisation. Verksamheten är i den bemärkelsen styrd av de mål som ytterst sätts 

av kommunfullmäktige. Det är ytterligare en faktor som påverkar vad som ses som 

socialtjänstkvalitet. Detta följs upp i målstyrning som blir en del av verksamhetens 

bokslut i till exempel Vetlanda kommun. I det fallet handlar det inte enbart om mätning 

utan också om en kvalitativ bedömning. Den blandningen av kvalitativ och kvantitativ 

bedömning kan leda till en otydlighet och en blandning av ”äpplen och päron”. Ett för 

kommunerna vedertaget sätt att mäta socialtjänstkvalitet är att genomföra 

brukarundersökningar som ska ge svar på frågan om socialtjänstkvalitet. Vidare så 

fokuseras de olika delarna i kvalitetsledningssystemet i personalmöten under 

verksamhetsåret. Under dessa personalmöten försöker medarbetarna se om 

verksamheten lever upp till de mål och krav som beskrivs. I det arbetet följs bl.a. 

resultatet från brukarundersökningarna upp. Frågan är dock om verksamheten i 

tillräcklig grad problematiserar huruvida brukarundersökningarna och de frågor som 

ställs lever upp till de krav lagen ställer.   

Ger de frågor som ställs i brukarundersökningen eller verksamheten verkligen 

svaren man önskar att få? Och hur kan de olika delarna valideras och sammanställas för 

att ge en samlad bild av hur det ligger till med socialtjänstkvaliteten? Går det att validera 

något som är så kvalitativt som socialtjänstkvalitet? 

Det här arbetets hypotes är att socialtjänstkvalitet är ett grundöppet mellanbegrepp. 

Arbetet återkommer till det i avsnitt 3.  

En av de bärande tankarna i teorin om mellanbegrepp är att ett mellanbegrepp saknar 

en definition i traditionell betydelse. Meningen hos dessa begrepp är knuten till att de 

utgör ”bryggor” mellan grunder och följder (Se avsnitt 3).  

Teorin om mellanbegrepp avser också att ge ett svar problematiken med hur 

deskriptiva och normativa utsagor ska kunna kopplas. Distinktionen mellan deskriptiv-

normativ sammanfaller i hög grad med distinktionen fakta-värde. Humes lag ger uttryck 

för problematiken att skilja mellan empiriska (deskriptiva) påståenden å ena sidan och 

normativa påståenden å andra sidan (Odelstad 2017b, s.25-26) Det Humes lag säger är 

att det inte går att härleda ”bör” från ”är”, d.v.s. att värdeomdömen inte kan följa logiskt 

från enbart empiriska (deskriptiva) omdömen (Bergström 1992, s.17). 

Enligt Odelstad (2017) så är ett mellanbegrepp ett slags begrepp som inte svarar mot 

något i verkligheten men fyller en funktion genom att koppla deskriptiva grunder med 

normativa följder. Begreppet i sig har i dessa fall sin funktion utifrån att ”samhället” har 

gett det sin betydelse genom en gemensam social överenskommelse. Ett konkret 

exempel skulle kunna vara ägande som regleras i lagstiftning. Mellanbegrepp kan ha 

olika former. Exempelvis kan ett mellanbegrepp vara grundöppet. Att ett mellanbegrepp 

är grundöppet innebär att det är ”öppet” på grundsidan. Det innebär att steget från grund 

till följd, kräver ett ställningstagande som inte kan reduceras till tillämpandet av en 

metod, procedur, princip eller ett kriterium. Tillämpandet av begreppet innebär ett 

förfarande analogt med flerdimensionellt beslutsfattande (Odelstad 2017, s. 10-13).  

Ett mellanbegrepp, i det här fallet socialtjänstkvalitet om hypotesen håller, är till 

synes en social konstruktion. Vi har gemensamt kommit fram till att vissa indikatorer 

påvisar graden av socialtjänstkvalitet som i sin tur leder till socialtjänstkvalitet som 

leder till exempelvis livskvalitet och/eller samhällsnytta.  

I det här arbetet är syftet att se vad som menas med socialtjänstkvalitet. Det görs med 

hjälp av en litteraturstudie. Arbetet kommer att uppehålla sig runt 

socialtjänstkvalitetsbegreppet. Hur kvalitetsbegreppet kan definieras och mätas i socialt 
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arbete är en genomgående tanke som blir belyst. Vetlanda kommun används som ett 

genomgående exempel i arbetet. 

 Vidare är syftet att undersöka om socialtjänstkvalitet kan betraktas som ett 

mellanbegrepp. Det leder fram till en begreppsanalys med teorin om mellanbegrepp som 

analysinstrument. Ett tredje syfte är att undersöka vad som menas med mätning av 

socialtjänstkvalitet. I det här arbetet analyseras vilken mätningsteoretisk grund som 

används för de mätningar som man avser att göra och om det är möjligt eller lämpligt 

att mäta på det sätt som görs. Slutligen avser arbetet att belysa hur socialtjänsten i 

Vetlanda kommun definierar och mäter socialtjänstkvalitet.   

2 Perspektiv på kvalitet 

Begreppet socialtjänstkvalitet är inte ett entydigt och enkelt begrepp att definiera eller 

för den delen att analysera. I den här delen av arbetet är målet att bena ut begreppet och 

göra en beskrivning av vad som vanligtvis menas med socialtjänstkvalitet. 

2.1 Tjänstekvalitet 

Inom den mänskliga sektorn och i socialt arbete produceras tjänster. Frågor om kvalitet 

har sitt ursprung i tillverkningsindustrin i början av 1900 talet. Trots att socialarbetare 

inte är försäljare och trots att brukare inte är kunder, så är det uppenbart att socialt arbete 

involverar produktionen (eller provisionen) av tjänster (Blom & Morén 2012, s. 5). Det 

finns flera skillnader mellan fysiska varor och tjänster (se tabell 1).  

 

Fysiska varor Tjänster 

Produktion till Konsumtion                Produktion och konsumtion 

ofta samtidig 

En sak En aktivitet eller process 

Indirekt kontakt möjlig Direktkontakt oftast nödvändig 

Fabrikstillverkning oftast Interaktion mellan köpare och 

säljare 

Kan lagras hos köpare och säljare Kan inte lagras 

Kunderna medverkar oftast inte i 

produktionsprocessen 

Kunderna medverkar i 

produktionen 
Tabell 1 Exempel på skillnader mellan varor och tjänster efter Blom & Morén 2011, s. 76. 

Utöver dessa skillnader mellan varor och tjänster så är det uppenbart att kvalitet inte 

bara relaterar till inneboende egenskaper i varan eller tjänsten, utan även till hur den 

upplevs av konsumenten (brukaren) (Blom & Morén 2012, s. 6).  

Vid sidan av ovan nämnda intressenter finns det flera kvalitetselement att ta hänsyn 

till. Tjänstekvalitet kan analytiskt sett indelas i tre huvudelement, vilka brukar benämnas 

strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet (Morén & Blom 2011, s. 77). 

Begreppen definieras här i enlighet med SOU 2005:110, s. 61. 

Strukturkvalitet avser kvalitet i resurser, förutsättningar och ramar t.ex. 

resursfördelning, ekonomi, personaltäthet, personalkompetens, lokaler, gruppstorlekar 

etc. Processkvalitet rör utförandet av tjänsten, till exempel arbetssätt, bemötande av 

brukare, innehåll och arbetsklimat. Resultatkvalitet avser resultat och mål för 

verksamheten, det vill säga vad man uppnår med verksamheten och också huruvida man 

uppnår det man avsett att uppnå. Som exempel kan nämnas elevernas kunskaper och 

betyg, patientbesök, äldres levnadsstandard och livskvalitet. 

2.2 Kriterier för kvalitet 

Den danske utvärderingsforskaren Dahler-Larsen (2008) definierar kvalitet utifrån fem 

perspektiv. Dessa perspektiv lyfter fram olika problemområden, liksom olika kriterier, 

för kvalitet (Blom & Morén 2011, s. 73). Han menar att kvalitet handlar om följande: 
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1. Att reducera variationer omkring en fastställd standard. 

2. Att uppnå bestämda effekter.  

3. Att uppnå politiskt fastställda mål.  

4. Att tillgodose brukarnas önskningar.  

5. Att ha ett organisatoriskt system som säkerställer kvalitet.  

 

Dahler-Larsen (2008) menar att perspektiven gör det möjligt att tala någorlunda 

principiellt om kvalitetsbedömning och skilja mellan dem. Hur dessa perspektiv 

erbjuder ett grepp om en kvalitetsdefinition och hur de är konstruerade kan analyseras 

utifrån fem frågor. Vilket kvalitetskriterium kvalitet definieras utifrån, vilken typ av 

problem en kvalitetsinsats skall avhjälpa, vilken operationalisering av 

kvalitetsbegreppet som perspektivet föreskriver, huruvida kvalitetsbegreppet är 

normativt i grunden samt vilka frågor som kvalitetsperspektivet finner obekväma 

(Dahler-Larsen 2008, s. 107).  

Att reducera variationer omkring en fastställd standard handlar om att ett givet objekt 

ska leva upp till en fast kvantitativ eller kvalitativ föreskrift (Dahler-Larsen 2008, s. 

108). Det kan handla om att man ska behandla en viss typ av arbetsuppgifter inom en 

viss tidsram (kvantitativ föreskrift), eller att man i återkommande undersökningar ska 

uppnå en viss grad av nöjdhet hos brukarna (kvalitativ föreskrift). Kvalitetskriteriet 

består alltså i att man ska ligga så nära en fastställd standard som möjligt (Blom & 

Morén 2015, s. 94).  

Att uppnå bestämda effekter handlar om att insatserna ska göra en skillnad (Dahler-

Larsen 2008, s. 116). Offentlig verksamhet kan beskrivas och värderas utifrån de 

resurser de har och de välfärdstjänster de producerar (outputs). Men det här kriteriet 

handlar om vilka effekter dessa tjänster få i människors liv, det vill säga vilka 

förbättringar de leder till (outcomes) (Blom & Morén 2015, s. 94).  

Att uppnå politiskt uppsatta mål anger att kvalitet i offentlig sektor definieras utifrån 

politiska mål och beslut (Dahler-Larsen 2008, s. 126). Det spelar roll men leder 

nödvändigtvis inte till en kvalitetsvärdering som har demokratisk legitimitet. Ett 

problem utifrån detta är att politiskt satta mål ofta är allmänt hållna och det leder till att 

det är svårt att veta hur uppfyllelsen av dem ska mätas i praktiken (Blom & Morén 2015, 

s. 95). 

Att tillgodose brukarnas önskningar handlar om att lyssna in brukarna med hjälp av 

t.ex. brukarundersökningar. Det verkar för vissa som en självklarhet men 

kundtillfredsställelse har varit en central omformningspunkt som har varit svår att 

legitimera (Dahler-Larsen 2008, s. 134). Ett problem med detta är att det inte alltid är 

lätt att definiera vilka som är brukarna. Jag återkommer till det i avsnitt 2.5.  

Att ha ett organisatoriskt system som säkerställer kvalitet handlar om att 

socialtjänstkvalitet definieras utifrån olika egenskaper i det organisatoriska systemet, 

som ger möjlighet till kontroll av att verksamheten fungerar tillräckligt bra (Dahler-

Larsen 2008, s. 142). Man talar ibland om ”kvalitetssäkring” och att denna ska vara 

inbyggd i organisationen. Det kan t.ex. handla om dokumentationssystem som 

underlättar den interna kontrollen (Blom & Morén 2015, s. 95).  

De fem perspektiven hjälper oss en bit på vägen för att förstå innebörden av 

begreppet socialtjänstkvalitet (Blom & Morén 2015, s. 96). I den fortsatta analysen 

utvecklas innebörden vidare.  

2.3 Servicekvalitet och livskvalitet 

Med servicekvalitet avses de resurser och kompetenser som finns i verksamheten samt 

den service eller de tjänster verksamheten presterar. Lika viktig är emellertid att dessa 

resurser eller tjänster leder till avsedda resultat eller förbättringar i brukarnas 

livssituation. Med livskvalitet avses livsomständigheter i stort såväl som välbefinnande 

(Blom & Morén 2011, s. 80).  
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Osborne (1992) gör i sin kvalitetsmodell en distinktion mellan servicekvalitet och 

livskvalitet. Han lyfter fram betydelsen av kunskap om servicekvalitet, livskvalitet och 

kontextuella villkor. Kvalitet är inte en sak utan ett koncept, en speciell konstruktion, 

eller abstraktion, av verkligheten som inte har en oberoende existens i världen. När det 

gäller socialt arbete måste en god kvalitet både passa sitt syfte och utföras så den ger en 

god upplevelse (Osborne 1992, s. 437-439). En sammanvägd bedömning av kvalitet i 

socialt arbete måste beakta vad som sker inne i verksamheten (servicekvalitet) och vilka 

effekter det får i brukarens liv (livskvalitet). Därtill markeras att verksamhetens insatser 

alltid villkoras och påverkas av den sociala omgivningen (Blom & Morén 2011, s. 81). 

Osborne (1992) sammanför servicekvalitet och livskvalitet på det sätt som visas i fig. 1. 

                
Figur 1 Människobehandlande verksamhet och dess kopplingar till servicekvalitet och livskvalitet. (Efter Osborne  
1992, s. 447). Jag har valt att behålla de engelska benämningarna på begreppen eftersom dessa är etablerade  
begrepp som ofta används utan översättning även i svenska sammanhang. Det gäller särskilt begreppen inputs,  
outputs och outcomes. 

Inputs i figuren handlar om alla resurser (såsom personal) och icke-resurs faktorer 

(såsom karaktäristiken av brukarna och typ av byggnad) som används för att uppnå 

service. Outputs handlar om den faktiska servicen såsom antal stödjande samtal i 

månaden. Med outcomes avses vilka effekter dessa får i brukarnas liv, det vill säga vilka 

förbättringar i livssituation det leder till. Resultaten i termer av livskvalitet kan mätas 

vid olika tidpunkter, dels på medellång sikt (intermediate outcomes) och dels på lång 

sikt (final outcomes) (Osborne 1992, s. 447). Blom & Morén (2011, s. 81) lyfter fram 

att de tycker att det finns en yt/djupdimension förutom tidsaspekten som inte beaktas i 

Osbornes modell. De menar att det finns dels ytaspekter (t.ex. drogfrihet och anpassning 

till omgivningens krav), dels djupaspekter (omvärdering av sitt sätt att leva och 

relationerna till andra människor). De utvecklar vidare tidsaspekten genom att tala om 

resultat som process. Vad är det då som ger livskvalitet? Vad är det som gör att en 

människa lever ett liv som är bra för henne själv? Livskvalitet kan indelas i välfärd 

respektive välbefinnande, samt värderas utifrån både objektiva och subjektiva kriterier 

(Osborne 1992, s. 444). Exempelvis kan välfärd (personlig behovstillfredsställelse) 

utifrån ett objektiv kriterium vara socioekonomisk status eller subjektivt vara en skriftlig 

redogörelse om att ”jag får den hjälp jag behöver”. Välbefinnande (personlig upplevelse 

av livet) kan utifrån ett objektivt kriterium mätas med psykologiska mätinstrument eller 

subjektivt utifrån att någon säger ”framtiden ser mörk ut”. Detta ger fyra olika aspekter 

av kvalitet (Blom & Morén 2011, s. 82).   

2.4 Intressenter 

Inom offentlig förvaltning och i socialtjänsten finns det olika intressenter som är med 

och definierar vad som är god kvalitet. I socialtjänsten finns det minst fyra typer av 

intressenter som en utvärderare vanligtvis har att förhålla sig till: politiker som styr 

genom lagar och inriktningsbeslut, socialarbetare, förvaltningsledning och brukare. Till 

skillnad från arbetslivet är det oftast svårt att avgöra vem som är ”kund” (Blom & Morén 
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2011, s. 76). Jag utgår i det här arbetet från den politiska nivån, via verksamheten till 

brukarna. 

Politiska Intressenter. I Sverige har vi en representativ demokrati där all makt ytterst 

utgår från folket. Det är våra folkvalda politiker, riksdag och regering, som stiftar lagar. 

Det ligger i de folkvalda politikernas intresse att ha en fungerande socialtjänst som 

bedriver en verksamhet med god socialtjänstkvalitet. Det här arbetet väljer att konstatera 

det och att exemplifiera det med hjälp av de lagar som ligger till grund för socialtjänsten. 

Då främst med inriktning mot kvaliteten i socialtjänsten. I Socialtjänstlagen (SOL) 

framgår det att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det finns 

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

processuella krav som säger att verksamheten kontinuerligt ska säkras och utvecklas 

(Örnerheim, 2013, s. 18). I prop 200/01 hävdas att ”Målsättningen för lagen är att se till 

att socialtjänsten har möjlighet att utnyttja modern informationsteknik för att höja 

effektiviteten och kvaliteten i arbetet” (Örnerheim 2013, s. 18).  Vidare framgår att 

socialstyrelsen ser ett behov av att kommunerna utformar en strategi för 

kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Man påpekar även behov av nationella 

riktlinjer baserade på forskning, utvärdering och utvecklingsarbete samt nationella samt 

internationella kunskapsöversikter (Örnerheim 2013, s. 18).  

Detta belyser utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för 

brukaren (SOU 2008:18). Inom ramen för utredningsarbetet valde man att följa den 

definition av begreppet kvalitet som formulerats av Standardiserings-kommissionen i 

Sverige (SIS), vilka definierar kvalitet som ”alla sammantagna egenskaper hos en 

produkt eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda 

behov”. Denna definition utgår enl. Örnerheim (2013) ifrån att: ”alla sammantagna 

egenskaper” innebär en helhetssyn, inte en samling komponenter som kan värderas för 

sig (Örnerheim 2013, s. 18). Frågan är dock om den tolkningen stämmer? Borde inte 

”alla sammantagna egenskaper” kunna värderas genom aggregering av delvärderingar? 

”Tillfredsställa behov” anger en brukarorienterad inställning. ”Uttalade eller 

underförstådda” anger att brukaren inte alltid förmår artikulera kraven, utan att 

leverantören också aktivt måste tolka kraven (SOU 2008:18, s. 20). Att stifta lagar är 

ett politiskt uppdrag på riksnivå. Men det finns också en vilja att bedriva socialtjänst 

med god socialtjänstkvalitet på kommunpolitisk nivå. Kommunpolitiker anger ramarna 

för det sociala arbetet med hjälp av budgetberedning och riktningen med hjälp av de 

mål som sätts både i kommunfullmäktige och i socialnämnd. Kommunerna har en rad 

dokument, policys och riktlinjer som beskriver hur socialtjänsten ska bedriva sitt arbete.   

 

Verksamhetsintressenter. Det som avses med den här gruppen intressenter är de 

personer som aktivt arbetar i socialtjänsten. Från förvaltningsledning till enskilda 

tjänstemän. För att ta ett exempel så utgår man i socialförvaltningen i Vetlandas 

verksamhet från ett antal grundprinciper. Dessa principer bygger bl.a. på lagstiftning 

och Vetlanda kommuns övergripande principer. Liknande grundprinciper finns 

definierade i Sveriges olika kommuner även om de naturligtvis kan se lite olika ut från 

kommun till kommun. Grunder för begreppet socialtjänstkvalitet enligt Vetlanda 

kommun är: 

  

1. ”Bemötande och förhållningssätt”, 

2. ”Självbestämmande och integritet”,  

3. ”Helhetssyn och samordning”,  

4. ”Trygghet och säkerhet”,  

5. ”Kunskapsbaserad verksamhet”, 

6. ”Tillgänglighet”,  

7. ”Effektivitet”,  

8. ”Medarbetarskap” samt  

9. ”Ledarskap” (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 5-6).  
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Dessa grundprinciper eller begrepp kan ses som de kvalitetsindikatorer som 

Lindgren (2011) pekar på måste finnas som aspekter för att indirekt mäta förekomsten 

av kvalitet. Fogel (2012) definierar indikatorer som representationer av omständigheter 

som indikerar förhållandet mellan en verksamhet och de mål som har satts upp för 

denna. En indikator är avsedd att indikera förhållandet i ett större system och en 

indikator är också avsedd att säga något om omständigheterna utifrån en specifik aspekt 

av systemet. Med olika indikatorer försöker man täcka in de mest relevanta aspekterna 

för att kunna bedöma relationen till ett mål (Fogel 2012, s. 12). Flera av 

grundprinciperna är samma som Socialstyrelsen utgår ifrån i uppföljningsmodellen 

”Öppna jämförelser” (Öppna jämförelser 2008). För att ta ett exempel så ser 

verksamheten bemötande och förhållningssätt som en viktig indikator på kvalitet. Det 

leder till att verksamheten avser att mäta detta i brukarundersökningar. Vad som är gott 

bemötande och förhållningssätt definieras på följande sätt; ”Den som kommer i kontakt 

med socialförvaltningen ska känna sig trygg och uppleva att personalen bemöter alla 

med värdighet och med respekt för varje persons integritet oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell 

läggning” (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 5).  

  

Brukarintressenter. Som tidigare har påpekats så är det inte så lätt att veta vilka som är 

brukarna. Vid t.ex. en insats som riktar sig till utsatta barn eller ungdomar så är det inte 

bara utsatta barn eller ungdomar som är brukare, utan också föräldrar, syskon och 

kanske far- och morföräldrar (Blom & Morén, 2015, s. 95). Naturligtvis försvårar det 

hur man ska mäta socialtjänstkvaliteten utifrån brukarperspektivet. Ska t.ex. enkäter 

skickas ut till kretsen runt den direkta brukaren av den sociala insatsen? I praktiken 

brukar det inte göras utan istället försöker man ibland vända sig till olika 

brukarorganisationer för att få information indirekt.  

Medborgare har rätt att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet (Socialnämnden, 

Vetlanda 2016, s. 7). När det gäller kvalitet så blir det därmed viktigt att socialtjänsten 

får klart för sig om brukaren upplever att hjälpen som ges är av god kvalitet. Den 

enskildes upplevelse av bemötande och delaktighet med mera är viktigt i detta 

perspektiv. Det instrument som används för att försöka bedöma om det sociala arbetet 

lever upp till brukarens rätt till adekvat stöd och hjälp av god kvalitet är 

brukarundersökningar. Dessa undersökningar bygger ofta på instrumentet ”öppna 

jämförelser”. Öppna jämförelser utgår ifrån socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen. I dessa slås fast att kommunernas insatser ska bygga på människors 

självbestämmande och integritet samt ge en god vård på lika villkor. Syftet med 

jämförelserna är att stimulera kommuner att utveckla och förbättra bland annat 

socialtjänsten (Johansson 2011, s. 224-225). Förutom brukarundersökningarna och 

uppföljning av dessa så finns i brukarperspektivet även verksamheternas arbete med att 

systematiskt och löpande följa upp resultaten av olika insatser på både individ- och 

gruppnivå (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 7). Det innebär att det finns ett subjektivt 

inslag, som bygger på brukarens upplevelse, som påverkar om det sociala arbetet kan 

sägas hålla god kvalitet eller inte.     

2.5 Summering 

Som vi har sett verkar socialtjänstkvalitet kunna betraktas som ett flerdimensionellt 

begrepp som består av en rad faktorer, komponenter eller dimensioner (Odelstad 1986 

s. 3). Att se socialtjänstkvalitet på detta sätt, d.v.s. att dela upp den i olika beståndsdelar 

som sammanvägs, är att uppfatta kvalitet kvantitativt (Odelstad 1986, s. 6). Begreppet 

förutsätter en rangordning, det vill säga en urskiljning av vad som är gott och 

eftersträvansvärt (Blom & Morén 2011, s. 72). Rangordningen av vad som är mer eller 

mindre socialtjänstkvalitet är svårfångad. Tanken att olika objekt kan rangordnas med 

avseende på socialtjänstkvalitet verkar förutsätta att kvalitet är en komparativ aspekt, 
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det vill säga att vi kan tala om lägre kvalitet eller högre kvalitet eller att X har lika hög 

kvalitet som Y. Den domän som X och Y representerar kan vara olika kommuners 

socialtjänst eller socialtjänsten i samma kommun studerad vid olika tidpunkter. I 

föreliggande arbete kommer sättet socialtjänstkvaliteten mäts i en specifik kommun V 

att analyseras. Frågan är om det går att säga att socialtjänstkvaliteten K, vid tidpunkten 

T1- är mindre, lika stor eller större än socialtjänstkvaliteten K, vid tidpunkten T2, i 

kommunen V. I jämförelsen av olika delar av begreppet socialtjänstkvalitet behöver det 

vidare framgå vad det är som avses. Vilka egenskaper hos fenomenet socialtjänstkvalitet 

som ska beskrivas måste definieras och bestämmas från fall till fall (Lindgren 2011, s. 

91). 

Texten ovan har visat att kvalitet, liksom dygderna som Platon avhandlar i dialogen 

mellan Sokrates och Menon, kan ses som en ”bisvärm” av olika kvaliteter.  För att 

uttrycka sig analogt med Odelstad (1986): den gemensamma bestämningen för den 

bisvärm av kvalitetsbegrepp som finns inom socialtjänsten, d.v.s. 

socialtjänstkvalitetsidén, är följden hos de olika kvalitetsbegreppen, d.v.s. deras 

kommunikativa roller eller deras funktion. Denna är alltså gemensam medan de olika 

kvalitetsbegreppen har olika grund (Odelstad 1986, s. 11). Socialtjänstkvaliteten kan 

inte ses som god om den inte uppfyller lagens-, verksamhetens- eller politikens krav. 

Den kan inte heller ses som god om exempelvis brukaren anser sig vara illa bemött i sitt 

hjälpsökande. Alla de olika grunderna och infallsvinklarna ovan utgör grunder för 

socialtjänstkvalitetsbegreppet som bör leda till ett gemensamt kvalitetsbegrepp. Detta 

leder till att kvalitet kan ses som ett mellanbegrepp mellan grund/rättsfakta och 

följd/rättsföljd. Det är anledningen till att det här arbetet kommer att använda 

mellanbegrepp som en metod. Detta i ett försök att finna den gemensamma 

bestämningen på vad socialtjänstkvalitet är (Odelstad 1986, s. 7).   

3 Mellanbegrepp 

Vi har behov av att beskriva världen och vi har behov att värdera den. Att beskriva och 

värdera är två olika men kompletterande verksamheter. Det är viktigt att notera 

skillnaden mellan deskriptiva och normativa satser som beskrivits tidigare i texten. 

Teorin om mellanbegrepp blir i det avseendet viktig för att kunna överbrygga den typen 

av satser som enligt Humes lag inte är kompatibla.  

3.1 Teorin om mellanbegrepp 

Det finns begrepp som används i juridiken t.ex. äganderätt som har en anknytning dels 

till vissa rättsfakta och dels till vissa rättsföljder. Dessa begrepp betecknas vanligtvis 

som mellanbegrepp i nyare juridiska framställningar (Odelstad 2017, s. 6).  

Teorin om mellanbegrepp, som används som metod i föreliggande undersökning, 

går ut på att vissa begrepps funktion (och därmed dess mening) är att koppla 

begreppsliga system av olika slag till varandra. I det enkla fallet kopplas ett system av 

grunder till ett system av följder. Egenskapen ”att vara ägare till” kopplar således till ett 

system av rättsgrunder, som uttrycks i termer av köp, arv, osv till ett system av 

rättsföljder, som uttrycks i termer av normativa utsagor om vad man får och inte får göra 

som ägare. Inte sällan bildar mellanbegrepp kedjor, så att ett begrepps följder utgör ett 

annat begrepps grunder, och detta begrepps följder är i sin tur grunder för ännu ett annat 

begrepp (Odelstad 2017, s. 7). Detta återkommer i avsnitt 5. Äganderätt svarar inte mot 

något i verkligheten men trots det kan ”att vara ägare till” ha en funktion i 

språkgemenskapen genom att ha grunder och följder (Odelstad 2017, s. 5). 

Mellanbegrepp blir en övergång från ett deskriptivt begrepp till en normativ följd. Ett 

mellanbegrepp med deskriptiva definitionella grunder och normativa definitionella 

följder definierar ett normativt minisystem. Användandet av begreppet innebär att man 

omfattar detta normativa system (Odelstad 2017, s. 23).  
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Ett sorts mellanbegrepp är det som kallas ett grundöppet mellanbegrepp. Det 

utmärkande för sådana begrepp är att steget från grund till följd, att utifrån 

bedömningsgrunderna göra bedömningen och hävda att den aktuella kan subsumeras 

under begreppet och att därmed följden inträder, är ett ställningstagande och att det inte 

kan reduceras till tillämpandet av en metod, procedur, princip eller kriterium. Steget 

från grund till följd kan inte mekaniseras. Tillämpandet av begreppet innebär ett 

förfarande analogt med flerdimensionellt beslutsfattande (Odelstad 2017, s. 12-13). 

Odelstad (2017) beskriver äktenskapsliknande förhållanden som ett grundöppet 

mellanbegrepp. Det innebär att för begreppet äktenskapslika förhållanden finns det ett 

antal omständigheter till vilka hänsyn skall tas, och dessa betraktas som 

bedömningsgrunder. Därefter ska dessa bedömningsgrunder var och en analyseras för 

att komma fram till om äktenskapslika förhållanden ska anses föreligga. Det innebär att 

det kan ses som analogt med ett multikriterieproblem. Lagstiftaren hade inte angett 

någon metod eller regel vare sig för hur bedömningen skulle göras med avseende på de 

olika bedömningsgrunderna eller hur sammanvägningen av de olika 

bedömningsgrunderna skulle göras (Odelstad 2017, s. 11). Ytterligare ett par exempel 

på grundöppna mellanbegrepp ges i avsnitt 3.1.2. och 3.1.3. 

3.1.1 Relationer och aspekter 
Relationer kan uppfattas som de villkor som råder mellan objekt. Till exempel bra eller 

bättre än. Aspekter avser i vilken mån objekt eller företeelser är lika eller olika. Till 

exempel geografiskt avstånd eller vad gäller hur bra socialtjänstkvaliteten är i en 

specifik situation (Odelstad 2017, s. 16).  

Aspekter är uppbyggda av relationer. Det innebär att en aspekt kan ses som ett 

aggregat av relationer. Skillnaden mellan en relation och en aspekt kan ses som att en 

aspekt är uppbyggd av en relationsstruktur. För varje aspekt α är likhetsrelationen ’lika 

med avseende på aspekten α’ central. Det betecknas ofta ~ α. Om aspekten är 

komparativ, d.v.s. tillåter storleksjämförelser, som i fallet med socialtjänstkvalitet finns 

också relationen ’större än (mer av) aspekten α’ som kan betecknas ≻ α. En uppsättning 

relationer som definierar en aspekt sägs konstituera denna (Odelstad 2017, s. 16). 

Relationerna mellan de olika indikatorerna och de olika intressenterna kan med 

avseende på detta sägas konstituera aspekten socialtjänstkvalitet.  Detta återkommer jag 

till i det här arbetet när det gäller mätning av socialtjänstkvalitet.  

3.1.2 Exemplet likvärdigt arbete 

Begreppet likvärdigt arbete som (Odelstad 2017) analyserar verkar vara av typen 

komparativ aspekt i och med att det är möjligt att tala om mindrevärdigt, likvärdigt eller 

mervärdigt arbete. Den juridiska konsekvensen av att två arbeten anses vara likvärdiga 

blir t.ex. (något förenklat) att de därmed bör generera likvärdig lön. Grundsidan av 

likvärdigt arbete består av de fem aspekterna k1, k2, k3, k4, k5. k1 betecknar kunskapskrav 

som inte är något operationellt begrepp, utan att a är bättre än b är resultatet av en 

bedömning. När den bedömningen görs måste man ta hänsyn till vilken roll resultatet 

spelar. Det är en input i bedömningen av vad som gäller om a och b med avseende på 

v. Kunskap måste här ses i den kontext som jämställdhet i arbetslivet utgör. 

Motsvarande tycks gälla också för de övriga aspekterna som finns på grundsidan av 

likvärdigt arbete. För relationerna i aspekterna kan man svårligen tänka sig att det finns 

avgörningsmetoder och det tycks ytterst tveksamt om dessa kan ses som rent 

deskriptiva. I litteraturen om arbetsvärdering är det vanligt att se var och en av 

aspekterna som aggregat av en uppsättning faktorer (Odelstad 2017, s. 29). De övriga 

aspekterna som aggregeras till mellanbegreppet likvärdigt arbete är k2 som betecknar 

färdighetskrav, k3 som betecknar ansvarskrav, k4 som betecknar ansträngningskrav samt 

k5 som betecknar arbetsförhållanden och svårighetskrav (Odelstad 2017, s. 25). Det är 

dessa olika aspekter som genom ett multikriteriebeslut sammanvägs till 

mellanbegreppet likvärdigt arbete. 
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På grundsidan av likvärdigt arbete finns t.ex. utbildningens längd och arbetets 

ansvarsgrad. Är de arbeten som jämförs lika vad avser bedömningen av kriterierna leder 

grundsidans bedömningar till följdsidans rättsliga påföljder. 

3.1.3 Exemplet livsmedelskvalitet 
Odelstad (1986) funderar över vad livsmedelskvalitet är. Man kan säga att begreppet 

kvalitet allmänt innebär lämpligheten hos dess inre beskaffenhet för ett visst syfte och 

att begreppet har två ”sidor”: dels grunden som är olika för olika livsmedels kvalitet vad 

gäller vad som ger en vara kvalitet, och den ska studeras som av- och sammanvägning 

av ett flerdimensionellt begrepp. Dels följden som är gemensam för kvaliteten hos olika 

livsmedel och gäller vad som följer av att en vara har kvalitet, och det är närmast 

kvalitetens kommunikativa funktion (Odelstad 1986, s. 13).  

När det gäller grunden för olika livsmedels kvalitet så kan den inte vara densamma. 

Däremot bör följderna vara det. Kvalitetsbegreppet bör ha samma funktion, samma roll, 

samma status vare sig det gäller tomater eller biffar. Däremot kan de inte ha samma 

grund. Vad som krävs för att en tomat ska vara av god kvalitet, d.v.s. vad som utgör 

grunden för det, är av nödvändighet något annat än vad som krävs av en biff (Odelstad 

1986, s. 11).  

Kvalitet i fallet vad gäller en tomat bestäms av en sammanvägning av olika 

delaspekter på vad tomatkvalitet kan tänkas vara. Naturligtvis innehåller detta många 

avvägningsproblem och dessutom är det svårt att få till en rätt vikt eller växelkurs i 

förhållande till biffkvalitet (Odelstad 1986, s. 5).  

Den gemensamma bestämningen för den ”bisvärm” av kvalitetsbegrepp som finns 

på livsmedelsområdet, d.v.s. livsmedelskvalitetens idé, är följden hos de olika 

kvalitetsbegreppen, d.v.s. deras kommunikativa roller eller funktion. Denna är alltså 

gemensam medan de olika kvalitetsbegreppen har olika grund. Det är inte så lätt att 

exakt formulera denna kvalitetsbegreppens följd som utgör kvalitetens idé, men 

möjligtvis går det att göra i termer av kvalitetens roll för total ”brahet” och därmed för 

hur man som konsument väljer. Grunden studeras som ett flerdimensionellt begrepp 

bestämt genom sammanvägning (Odelstad 1986, s. 11).  

3.2 Socialtjänstkvalitet som mellanbegrepp 

Bergh (2012) menar att kvalitet kan ses som ett begrepp av performativ funktion, det 

vill säga ett begrepp som inte enbart beskriver utan som också värderar och skapar och 

som därför kan användas av olika språkanvändare för skilda syften (Bergh 2012, s. 1). 

Med den typen av definition så framstår kvalitet som ett mellanbegrepp. 

Socialtjänstkvalitet kan på samma sätt som likvärdigt arbete ses som en komparativ 

aspekt. Mer eller mindre socialtjänstkvalitet kan föreligga. Vad som dock blir svårare 

att se när det gäller socialtjänstkvalitet jämfört med likvärdigt arbete är den juridiska 

konsekvensen. För frågan är: till vilken juridisk konsekvens kopplas begreppet 

socialtjänstkvalitet? Möjligtvis går det att se att ”ej tillräcklig” socialtjänstkvalitet 

kopplas till juridiska konsekvenser i form av pålagor från inspektionen av vård och 

omsorg (IVO) som leder till att förändringar måste göras för att säkra kvaliteten i 

socialtjänsten som bedrivs. Det är ytterligare ett exempel på att det går att se att 

socialtjänstkvalitet som ett mellanbegrepp. IVO gör dock ingen helhetsbedömning i 

bemärkelsen att alla olika delar av begreppet sammanvägs och aggregeras till en 

sammantagen bedömning. De undersöker om enskilda missförhållanden råder och ger 

utifrån det erinringar om förändring. Dock finns det försvårande omständigheter vad 

gäller detta. Handlar det om socialtjänstkvalitet enligt brukaren, verksamheten eller 

lagen? Grunder och följder är också kontextberoende vad gäller socialtjänstkvalitet. Rör 

det sig om socialtjänstkvalitet utifrån lagen eller utifrån verksamhetens (kommunens) 

bedömning t.ex. Det kommer påverka svaret på hur bra socialtjänstkvaliteten är. Dock 

måste det finnas en viss nivå av samstämmighet mellan de olika kontexterna. 
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Bedömningen av socialtjänstkvaliteten på grundsidan bygger på ett antal 

indikatorer (se Fig. 2). Dessa indikatorer kan ses som deskriptiva då de bedöms utifrån 

en agent. Med andra ord handlar det om exempelvis bemötande enligt brukaren, 

effektivitet enligt lagen eller kunskapsbaserad verksamhet enligt verksamheten. De 

politiska intressenterna är intresserade av att lagen och föreskrifter följs samt att 

verksamheten når uppställda mål. Det är en bedömning som måste göras och det krävs 

att de här olika delarna efterlevs enligt de politiska intressenterna för att kunna säga att 

verksamheten har en hög socialtjänstkvalitet. Vidare så har vi 

verksamhetsintressenterna som bedömer om de olika grundprinciper som 

socialförvaltningen i kommunen V har definierat efterlevs. Slutligen så bedömer 

brukarna verksamhetens bemötande, effektivitet och om man får sin röst hörd etc. som 

också är en grund för socialtjänstkvalitet. Dessa tre delar sammanvägs och därefter tas 

ett beslut om verksamheten har uppnått hög socialtjänstkvalitet. Socialtjänstkvalitet kan 

således ses som ett aggregat med de olika kriterierna som komponenter. De kriterierna 

behöver sammanvägas, i fallet med ett grundöppet mellanbegrepp, för att kunna göra en 

bedömning om socialtjänsten bedrivs med god socialtjänstkvalitet. Det handlar då om 

att gå från den deskriptiva till den normativa sidan (Odelstad 2017b, s. 36).  

 

Figur 2 Illustration av grundsidan (kriterier) bryggan (mellanbegrepp) och följdsidan (påföljder) (efter Odelstad 2017, 
s.6).  

Hur de olika delarna ”vägs” i den aggregeringen finns det inga entydiga svar på utan 

även det är ett beslut som måste tas. I fallet med socialtjänstkvalitet så är den deskriptiva 

sidan indikatorerna på socialtjänstkvalitet enligt brukaren, verksamheten eller 

Politikerna/lagen. Den normativa sidan är i sista hand att socialtjänstkvaliteten leder till 

högre livskvalitet eller större samhällsnytta. Men det är även möjligt att se att begreppet 

”tillräcklig” socialtjänstkvalitet återfinns på följdsidan, på vars följdsida i sin tur finns 

juridiska konsekvenser i form av pålagor från IVO om socialtjänstkvaliteten är 

otillräcklig. En intressant frågeställning i det här området är hur mycket brister i ett 

område som kan kompenseras av ett annat område för att få ett sammanfattande mått 

som säger att socialtjänstkvaliteten är hög. Den frågan återkommer i den avslutande 

diskussionen i avsnitt 6.3. Som stöd för beslut eller bedömning om socialtjänstkvaliteten 

är god eller inte kan Dahler Larsens (2008) perspektiv användas. Exempelvis så går det 

att se om verksamheten följer en fastställd standard. Om det finns föreskrifter som säger 

att en utredning vid en orosanmälan måste påbörjas inom två veckor och den påbörjas 

efter fyra veckor så innebär det att socialtjänstkvaliteten brister utifrån perspektivet att 

reducera variationer omkring en fastställd standard (Dahler Larsen 2008, s. 108). När 

sammanvägningen är gjord så leder det till att information från många olika faktorer har 

samlats till ett sammanfattande mått (Odelstad 2017b, s. 36).  

3.2.1 Grundsidan av socialtjänstkvalitet 

Detta arbete har behandlat en rad olika definitioner av grunder (indikatorer på kvalitet) 

som leder till socialtjänstkvalitet (följder) som i sin tur leder till ytterligare 

kvalitetsdimensioner (grunder) som leder till ytterligare följder, osv. Detta kräver en 

bedömning av något slag. Blom & Morén (2011, s. 81) förstärker misstanken om att 

socialtjänstkvalitet är ett mellanbegrepp när de skriver att en sammanvägd bedömning 
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av kvalitet i socialt arbete måste beakta vad som sker inne i verksamheten 

(servicekvalitet) och vilka effekter det får i brukarens liv (livskvalitet). På samma sätt 

som äganderätt inte svarar mot något i verkligheten så gör inte heller socialtjänstkvalitet 

det. Däremot har ordet en funktion genom att koppla deskriptiva grunder till normativa 

följder. Om exempelvis en brukarundersökning visar att respondenten anser att hen har 

blivit illa bemött, känner sig otrygg i kontakten med socialtjänsten etc. så kan det ses 

som en indikator på att socialtjänstkvaliteten inte är god nog. Det i sin tur kan leda till 

att Inspektionen för vård och omsorg behöver bedöma om verksamheten lever upp till 

de krav som ställs på den utifrån lagen. Om detta inte är fallet kommer verksamheten få 

en erinran som ska leda till att verksamheten förändras så den möter brukarens 

rättmätiga krav på socialtjänstkvalitet. 

I fallet med socialtjänstkvalitet kräver det att någon bedömer och värderar, utifrån 

vissa aspekter och kriterier. Det är också det som man har ambitionen att göra med 

brukarundersökningar och verksamhetens egna bedömningar. 

Det finns olika grunder för socialtjänstkvalitet, d.v.s. olika indikatorer som behöver 

uppfylla vissa krav och sammanvägas till det som kan kallas socialtjänstkvalitet. 

Exempel på sådana indikatorer är effektivitet och bemötande. På samma sätt som det är 

ganska uppenbart att det kräver olika saker för att en tomat och en biff ska vara av god 

kvalitet så är det uppenbart att det krävs olika saker av för att effektivitet och bemötande 

ska vara av god kvalitet. Det kan t.o.m. finnas krockar dem emellan i bemärkelsen att 

ett gott bemötande i viss mån kan bli ineffektivt ur t.ex. ett kostnadsperspektiv. 

Utöver det så finns det som i exemplet med tomater ovan en problematik vad gäller 

sammanvägningen av de olika delaspekterna i t.ex. indikatorn effektivitet. Det finns 

också en svårighet vad gäller vikten eller växelkursen gentemot andra indikatorer som 

berörts tidigare.  

3.2.2 Följdsidan av socialtjänstkvalitet 

På samma sätt som i exemplet livsmedelskvalitet är vi ute efter att finna en gemensam 

bestämning av alla olika kvalitetsbegrepp som finns i socialtjänstområdet, d.v.s. 

socialtjänstkvalitet som blir följden hos de olika kvalitetsbegreppen, d.v.s. deras 

kommunikativa roller eller funktion. Det är inte enkelt att formulera denna 

gemensamma följd men ambitionen i det kvalitetsarbete som bedrivs är att få fram en 

formulering i termer av socialtjänstkvalitetens roll för total ”brahet” när det gäller 

uppfyllnad av socialtjänstlagen, sett ur brukarnas behov samt verksamhetens 

målsättningar. I nuläget är det svårt att se att en sådan sammanvägning görs av de olika 

delarna av socialtjänstkvalitet, för att få en samlad bedömning. Det skulle kunna vara 

att den totala ”braheten” bygger på att brukarna och verksamheten är nöjda samtidigt 

som lagen efterlevs i allt väsentligt vad gäller kvalitet. Även i den här bemärkelsen 

indikerar det att socialtjänstkvalitet är ett mellanbegrepp vars funktion blir att genom 

sammanvägning samla de olika input som kommer från grundsidan för att ge ett mer 

samlat begrepp på följdsidan (se fig. 2).   

Begreppet socialtjänstkvalitet kopplar inte entydigt en deskriptiv grund med en 

normativ följd. Lagstiftaren anger flera olika grunder för vad som är kvalitet men inte 

hur begreppet ska bedömas eller hur dessa delar ska sammanvägas. Det är inte möjligt 

utifrån någon specifik grund att dra slutsatsen att kvalitet inom socialt arbete föreligger, 

utan det är alltid en sammanvägning av bedömningar utifrån olika bedömningsgrunder 

och därmed egentligen ett beslut. Ställningstagandet om socialtjänstkvalitet föreligger 

eller inte är alltså resultatet av en bedömning. Socialtjänstkvalitet är varken ett rent 

deskriptivt eller rent normativt begrepp. Se förklaring under avsnitt 3.1 rörande den här 

typen av mellanbegrepp. Socialtjänstkvalitet som begreppet framställs i föreliggande 

arbete med bl.a. grund från socialtjänstlagen, verksamheten och brukarna kräver en 

bedömning och sammanvägning som gör att det kan ses som ett grundöppet 

mellanbegrepp. 

Det går att föreställa sig de olika indikatorerna på socialtjänstkvalitet, såsom t.ex. 

bemötande eller tillgänglighet, som indikatorer på deskriptiva grunder för 
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socialtjänstkvalitet som via socialtjänstkvalitetsbegreppet leder till normativa följder, 

såsom laguppfyllelse eller nöjda brukare (se fig. 2). Relationen mellan indikatorerna 

och de möjliga deskriptiva grunderna är dock svårfångade men de är tänkta att 

återspegla hur mycket och i hur hög grad de olika grunderna föreligger. Grundsidan av 

socialtjänstkvalitet består således av de olika indikatorer som lagen och verksamheten 

har bestämt. Här finns en inbyggd problematik eftersom varje steg i processen att 

formulera kvalitetsindikatorer innebär en värdering, ett val vad man fokuserar. En 

indikator, eller en mängd av indikatorer, kan aldrig vara ett helt fullgott mått på kvalitet 

i en verksamhet. Trots det talar många som om kvalitet är en given definition som alla 

kan stämma in i. I ett system med kvalitetsindikatorer är det dessutom ofta oklart vad 

en indikator är en indikator på. En viktig fråga att ställa sig är därför på vilken 

värdemässig grund en indikator bygger (Lindgren 2011 s. 92). När det gäller 

socialtjänstkvalitet finns inga kriterier angivna i socialtjänstlagen av hur grundsidan av 

begreppet, t.ex. bemötande, ska leda till följdsidans rättsliga påföljder. Avsaknaden av 

kriterier för bedömning i lagtexten ger att socialtjänstkvalitet är öppen för tolkning på 

ett annat sätt än när det gäller likvärdigt arbete. Detta leder till att det finns två problem 

när det gäller att bedöma socialtjänstkvalitet. Dels problematiken vad gäller att mäta 

kvalitativa mål, som dessutom är normativa, kvantitativt och dels problematiken med 

att indikatorerna på socialtjänstkvalitet inte är konkreta kriterier.   

4 Att mäta socialtjänstkvalitet 

Ett utmärkande drag för modern empirisk vetenskap är dess strävan att mäta. En 

grundinställning verkar vara att om något existerar så bör det gå att mäta (Odelstad 

1990, s. 1). I den här delen av arbetet behandlas frågan om möjligheten att hantera 

kvalitetsbegreppet, eller socialtjänstkvalitetsbegreppet, med hjälp av kvantitativa 

metoder. Det vill säga om det kvantitativt går att mäta det kvalitativa begreppet 

socialtjänstkvalitet och i så fall hur det kan göras? Idag mäts socialtjänstkvalitet genom 

att indikatorer som pekar mot begreppet bedöms i t.ex. brukarundersökningar. Men vad 

leder det till? Svaret på den frågan är inte enkel att ge. För att ändå bena ut begreppen 

något så berörs mätningsteori, vilket kan fördjupa förståelsen av detta, i nästkommande 

avsnitt. 

4.1 Vad är mätning? 

Odelstad (1990) gör en genomgång av de svar som finns i litteraturen på vad mätning 

är och kommer fram till att i många fall innebär mätning en form av representation. 

Svårigheten är att precisera vad det är som representeras och vad man menar med 

representation. Den preciseringen och de olika teoretiska aspekterna på mätning brukar 

benämnas mätningsteori. En viktig uppgift för mätningsteorin är att överbrygga den 

klyfta som finns mellan kvantitativa och kvalitativa observationer. Det är något en 

välutvecklad vetenskaplig teoribildning kräver (Odelstad 1990, s. 2-4). 

 Relationen mellan olika empiriska objekt och de enskilda empiriska objekten 

representeras med mätvärden och relationerna mellan dessa (t.ex. längre än, addition av 

tal samt skillnad mellan talintervall) vid mätning och utgör en empirisk relationsstruktur 

(ERS). En ERS representeras alltså med en numerisk relationsstruktur (NRS). Till den 

här representationen kan man använda olika skalor eller mått som utgör olika sätt att 

representera en ERS med en NRS. Det innebär att ett representationsteorem för teorins 

modeller, av formell matematisk karaktär, måste tas fram för att mäta ett speciellt 

attribut. Det man mäter med avseende på, exempelvis längd, kallas attribut eller aspekt. 

Skalan behöver också anges när längden definieras, t.ex. i meter eller yard. Inom 

mätningsteorin beskrivs ett attribut som en ERS. Ett mått (en skala) innebär en numerisk 

representation, på exempelvis en ordinalskala, av en aspekt. Aspekten är viktigare eller 

mer primär än dess mått. Visserligen kan en aspekt definieras med hjälp av en numerisk 

representation, men den numeriska representationen kan aldrig bli ett mått förrän 
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aspekten har definierats (Odelstad 2017b, s. 37). En fördjupad genomgång av den 

formella mätningsteorin ligger utanför ramen för detta arbete. 

Det är i det här sammanhanget viktigt att beakta två olika betydelser av mätning. 

Det är enbart för deskriptiva aspekter som mätning i den vanliga betydelsen, metod för 

att avgöra vad som gäller, kan tillämpas (Odelstad 2017b, s. 37). Ett välkänt exempel 

som illustrerar den första typen av mätning, mätning typ 1, är relationen längre än 

gällande raka föremål. Avgörningsmetoden för ’längre än’ innebär att placera ände vid 

ände i rät linje och notera vilket objekt som når utanför det andra. Denna metod kan 

illustreras på följande sätt: 

 

 

ǀ                                              ǀ a 

ǀ                                                            ǀ b 

b längre än a 

 

Avgörningsmetoden är i det här fallet intersubjektiv, eller om man så vill objektiv 

(Odelstad, 2017b, s. 26). Det innebär att oavsett vilken mätdefinition man använder t.ex. 

meter eller yard så kommer resultatet, b är längre än a, bli likvärdigt. Det innebär också 

att det finns en avgörningsmetod för relationen längre än. Vidare leder det till att om vi 

skulle lägga linje a och b ände vid ände i rät linje på följande sätt: 

 

                                              ǀ                                                                    a ◦ b 

så säger vi att a och b är konkatenerade (Odelstad 1990, s. 6). D.v.s. att längderna 

går att lägga ihop och jämföra med andra längder på ett objektivt sätt. 

När vi däremot kommer till att vi vill avgöra om något är ’bättre än’ så finns det 

ingen avgörningsmetod som tillhör meningen med begreppet; om det anförs en metod 

för att avgöra om c är bättre än d så baseras detta på en norm och inte på meningen 

’bättre än’. Detta innebär dock inte att ’bättre än’ är ett subjektivt begrepp. Beroende på 

sammanhanget så finns det ofta en grund av något slag för att hävda att c är bättre än d, 

och framförallt följer det något av att hävda att c är bättre än d, t.ex. att i valet mellan c 

och d bör c väljas. Notera att ’bättre än’ har såväl grund som följd och är därför ett s.k. 

mellanbegrepp (Odelstad 2017b, s. 27). 

’Mätning’ kan avse numerisk representation i generell mening, d.v.s. att man sätter 

tal som representerar de aspekter man avser att mäta. Den numeriska representationen 

kan hamna på ordinal-, intervall- eller kvotskala t.ex. I fallet med socialtjänstkvalitet 

går det åtminstone att göra en numerisk representation på ordinalskala som jag varit 

inne på tidigare. Mätning på en ordinalskala är en skala i vilken ett bestämt nummer står 

för en relativ placering eller rankning. På det sättet kan man mäta både deskriptiva och 

normativa aspekter (Odelstad 2017b, s. 27). När det gäller socialtjänstkvalitet är det 

sättet man mäter på, d.v.s. att man gör en numerisk representation som man låter 

avspegla det man avser att mäta utifrån låt oss säga en ordinalskala. Vi kan exempelvis 

ge indikatorn bemötande värdet 0,6 och utifrån om brukaren bedömer bemötandet som 

dåligt, okej eller bra ger det 0,2, 0,4 eller 0,6. På samma sätt ger vi övriga indikatorer 

värden i numerisk form. När sedan alla indikatorers siffervärden sammanvägs får vi ett 

specifikt numeriskt värde, enligt exempelvis brukare b, på hur bra hen anser 

socialtjänstkvaliteten vara. Denna numeriska representation leder till att vi kan säga att 

socialtjänstkvaliteten är bättre eller sämre 2016 än den var 2015 enligt brukare b. Ett 

problem är att det är osäkert vad de olika nummerrepresentationerna representerar. Det 

är också högst osäkert hur de olika värdena relaterar till varandra. Om vi exempelvis 

har värdet 0,6 på indikatorn bemötande och värdet 0,6 på indikatorn effektivitet kan vi 

inte säga att bemötandet och effektiviteten är lika hög. Den relationen finns inte på det 

sättet och de olika delarnas värde kan inte konkateneras.  

Eftersom det vanligtvis är en ordinalskala som används leder det till att man endast 

kan se om socialtjänstkvaliteten är mer eller mindre bra. Det kan ske utifrån en 
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intrapersonell jämförelse: brukaren b vid tidpunkten s anser att socialtjänstkvaliteten är 

bättre än brukaren b vid tidpunkten t. Det kan också ske utifrån en interpersonell 

jämförelse: Brukaren i vid tidpunkten s anser att socialtjänstkvaliteten är sämre än 

brukaren j vid tidpunkten t. Främst görs en interpersonell jämförelse med olika individer 

vid två olika tidpunkter, t.ex. en gång per år, i brukarundersökningar inom 

socialtjänsten. Men det är också möjligt i vissa fall, t.ex. vid mätning av hur det går för 

ensamkommande barn i socialförvaltningens arbete, att bryta ner undersökningen till 

individnivå. Då kan man göra en intrapersonell jämförelse där man kan se om samma 

brukare anser att socialtjänstkvaliteten är bättre eller sämre vid två eller flera olika 

tillfällen.  

Förutom att ha klart för sig att begreppet ”mätning” har två betydelser, kan det 

beaktas hur dessa två betydelser av mätning tillämpas. Distinktionen mellan deskriptiva 

och normativa aspekter är central för förståelsen av vad mätning med avseende på en 

aspekt innebär (Odelstad 2017b, s. 27). Distinktionen deskriptiv – normativ kan 

tillämpas på såväl aspekter som mått.  

För att ett resultat av en statistisk undersökning ska vara meningsfullt är det viktigt 

att det är invariant (oberoende) med avseende på vilket mått man använt för att uttrycka 

aktuella data i. Det ska inte spela någon roll om man mätt längd i meter eller yard, vikt 

i kg eller pound, eftersom begreppen representerar sina respektive ERS på lika bra sätt. 

Ett problem med meningsfullhet är vilka slutsatser som kan göras givet en särskild 

mätnings skala. Kännedom om vilken skala som är relevant är viktig för att kunna göra 

en adekvat tolkning av skalan och det resultat som samlas in (Combs et al 1970, s. 17). 

Vilka påståenden kan vi på ett meningsfullt sätt dra slutsatser om utifrån en numerisk 

mätningsskala? I fallet med socialtjänstkvalitet så görs undersökningar riktade mot både 

brukare och verksamheten. Huruvida de är statistiska eller inte är möjligt att 

problematisera. Utifrån en statistisk undersökning är det viktigt att både använda rätt 

skala och att utifrån valet av skala tolka resultatet rätt. Vidare är det så att även om en 

väldefinierad mätningsmodell saknas så är det viktigt att de underliggande antagandena 

har hög validitet (Combs et al 1970, s. 19). Med andra ord så är en springande punkt om 

de indikatorer på socialtjänstkvalitet som har presenterats i det här arbetet verkligen 

mäter det de avser att mäta. 

4.2 Socialtjänstkvalitet och mätningsskala 

Utifrån den mätningsteoretiska grund som presenterats ovan är det möjligt att utgå ifrån 

att socialtjänstkvalitet åtminstone kan mätas på ordinalskala. För att kunna mäta 

socialtjänstkvalitet på en intervallskala krävs en differensstruktur. Anta att a och b är 

socialtjänstkvalitet i två olika kommuner som betraktas som likvärdiga i avseendena k2, 

k3 och k5 men att a ≻1 b och att b ≻4 a. Vad gäller då om a och b med avseende på 

vilken kommun som har bäst eller mest socialtjänstkvalitet? För att ta ställning till det 

måste man ta ställning till om skillnaden mellan a och b vad gäller k1 överväger 

skillnaden mellan a och b rörande k3. Att differensen mellan brukarnas inställning 

mellan a och b överväger med avseende på socialtjänstkvalitet differensen i 

laguppfyllelse mellan b och a. Detta innebär en jämförelse mellan differenser i två olika 

faktorer, d.v.s. utgör en interfaktoriell jämförelse. Det kräver att faktorerna åtminstone 

implicit har en differensstruktur (Odelstad 2017, s. 28). I socialtjänstlagen sägs inget 

explicit om hur jämförelser mellan differenser med avseende på olika faktorer ska göras. 

I detta arbete har inga exempel på att det går att mäta socialtjänstkvalitet på 

intervallskala kunnat påvisas. Om socialtjänstkvalitet kan mätas på intervallskala eller 

inte är inget som det här arbetet fördjupar sig i.    

4.3 Socialtjänstkvalitetsmätning och avgörningsmetod 

Ett fundamentalt mål inom socialförvaltningen är att bedriva socialt arbete som leder 

till en högre livskvalitet. Livskvalitet är således ett fundamentalt mål. När det gäller 

fundamentala mål så är de värdefulla för sin egen skull, de struktureras i hierarkier och 
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de används för konstruktion av modeller med flera mål. De nedersta fundamentala 

målen i hierarkin används för att utvärdera vilka konsekvenser de olika målen leder till 

(Clemen & Reilly 2014, s. 50). Socialtjänstkvalitet är ett viktigt underliggande mål i 

målhierarkin och även den har både underliggande och överliggande mål såsom t.ex. ett 

gott bemötande, att uppnå resultat och att tillgodose brukarnas önskningar som 

underliggande fundamentala nivåer. För att uppnå dessa fundamentala mål används 

instrumentella mål som struktureras i nätverk. Dessa instrumentella mål, som i vissa 

sammanhang kallas indikatorer, kan ges som grund för det sociala arbetet genom att 

exempelvis ge direktiv om bemötande, självbestämmande och integritet samt 

tillgänglighet. Så långt finns det en tanke om vad som ska uppnås i och av 

organisationen vad gäller socialtjänstkvalitet. Men frågan är hur organisationen kan 

mäta att målen uppnås? Och frågan är hur det fundamentala målet livskvalitet mäts? 

Det finns två möjliga missförstånd enligt Odelstad (2017) när det gäller att förstå ett 

begrepp som socialtjänstkvalitet. För det första så går det att missförstå karaktären hos 

socialtjänstkvalitet på ett sätt som kan kallas deskriptivism-misstaget. Det misstaget 

begår man om man tror att aspekten socialtjänstkvalitet och därmed också relationerna 

mervärdiga eller likvärdiga är deskriptiva begrepp och att det därför är meningsfullt att 

operationalisera ~ α och ≻ α, d.v.s. ange en avgörningsmetod för begreppen. För det 

andra går det att göra det som Odelstad (2017) benämner relativism- eller subjektivism-

misstaget. Det misstaget begår man om man betraktar två utsagor om olika bra 

socialtjänstkvalitet mätt vid två olika tillfällen som rent subjektiva utsagor för vilken 

någon grund inte kan ges och som endast kan fungera som ett uttryck för personligt 

tyckande. Utifrån detta så innebär det att man begår deskriptivism-misstaget genom att 

försöka mäta socialtjänstkvalitet i betydelsen ’mätning 1’ (Odelstad 2017, s. 31). 

För att kunna mäta om målet hög socialtjänstkvalitet uppnås måste målet ges en 

numerisk representation som föreliggande arbete varit inne på tidigare. Den 

representationen kan vara av deskriptiv eller normativ karaktär. Mätmetoder ska oftast 

kunna ge ett svar på frågan hur något förhåller sig i relation till något annat. En 

definition av ett vetenskapligt begrepp ska tillhandahålla en metod med hjälp av vilken 

man kan avgöra experimentellt huruvida begreppet kan tillämpas eller inte. En sådan 

metod kan lämpligen kallas en avgörningsmetod (Odelstad 2017b, s. 19).  Med den 

definitionen går det bara att mäta deskriptiva aspekter. Det finns således ingen 

”objektiv” metod för relationen ”bättre än” (Odelstad 2017b, s. 20). Då 

socialtjänstkvalitet är ett grundöppet mellanbegrepp kan vi inte mäta den i betydelsen 

mätning typ 1 utan endast i betydelsen mätning typ 2 d.v.s. en numerisk representation 

av en normativ utsaga. Det kan innebära att när t.ex. indikator i sammanvägs med 

indikator j enligt någon princip, t.ex. en additiv nyttofunktion, så är det i sig ett 

normativt ställningstagande. Det som mäts är det som går att mäta, d.v.s. t.ex. brukarnas 

åsikter om hur de har blivit bemötta eller verksamhetens åsikter om hur effektiva man 

har varit som då görs om till en numerisk representation. Det är inte detsamma som en 

avgörningsmetod för socialtjänstkvalitet. Det handlar mer om att hitta grunder för en 

bedömning av socialtjänstkvalitet. Här finns det en möjlig problematik med att man 

använder ett språkbruk och ett arbetssätt som ger sken av att vila på en kvantitativ grund 

som är objektiv. Det kan ge mätningen av socialtjänstkvalitet en högre status än vad 

som är rimlig. Resultaten som uppvisas av mätningarna kan uppfattas som stabilare och 

innehållsrikare än vad de är. 

4.4 Utvärdering och målstyrning 

I en politiskt styrd organisations verksamhet framkommer ofta krav på mätning av 

måluppfyllelse, kvalitet och resultat. Av bl.a. den anledningen är t.ex. 

socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda 

framtagen. Molander (2009) problematiserar resultatstyrningen i en artikel i Svenska 

dagbladet. Han visar på att genom att utföra alkotester i rusningstrafik får man upp 

statistiken gällande utförda alkotester men att man trots det knappast påverkar det mer 
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svårmätbara värdet, nyktra bilförare. Grundidén i resultatstyrningen utgår ifrån att 

politiker formulerar övergripande mål, som förvaltningen operationaliserar i specifika, 

mätbara, realistiska och tidsatta undermål. Att undermålen går ut på att vara mätbara 

möjliggör en kontinuerlig kvantitativ uppföljning av verksamhetens resultat (Molander 

2009, s. 1). Utifrån samma tankegods arbetar socialförvaltningen i Vetlanda som 

framgår i avsnitt 5. Tanken är att de mål som är politiskt satta ska kunna omvandlas till 

mätbara undermål. Men som har framkommit tidigare i föreliggande arbete är det inte 

enkelt att reducera ett begrepp som socialtjänstkvalitet till kvantitativa mätbara 

undermål (indikatorer). Molander (2009) hävdar att det som räknas inte går att räkna 

och att resultatstyrningen ofta fokuserar på produkter istället för effekter samt att målen 

tenderar att reduceras till det som går att mäta kvantitativt och att man därmed förlorar 

helhetssynen och vad man ytterst vill uppnå med verksamheten (Molander 2009, s. 4). 

Risken är således att det blir en förskjutning från att mäta socialtjänstkvalitet med alla 

de dimensioner begreppet innehåller till att mäta det som är kvantitativt mätbart, t.ex. 

handläggningstider. Det kan leda till att kvalitetsredovisningen som ges har reducerat 

begreppet och således inte ger den bild av socialtjänstkvalitet som man avsett. 

Trots dessa mätningsteoretiska problem som är anförda kommer de indikatorer som 

mäts och används för att indikera om socialtjänstkvalitet föreligger analyseras i detta 

arbete. Det är de indikatorer som används för att få en uppfattning om 

socialtjänstkvalitet uppnås, och i vilken grad det sker, blir belyst i nästa avsnitt.   

5 Vetlanda kommuns mätning av socialtjänstkvalitet 

I detta avsnitt beskrivs sätten som socialförvaltningen i Vetlanda använder för att mäta 

socialtjänstkvalitet. Det görs utifrån en beskrivning av de indikatorer som används samt 

de två huvudsakliga sätten man mäter socialtjänstkvalitet på: brukarundersökningar och 

verksamhetens egen analys. 

Inom socialtjänsten i Vetlanda finns det två utvecklingsledare som har till uppgift att 

se till att verksamheten bedrivs i linje med det som har funnit vetenskaplig evidens. De 

har också uppdraget att se över socialtjänstens rutiner samt att säkra att 

ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. En del av det arbete 

som har genomförts på socialförvaltningen i Vetlanda har mynnat ut i en skrift med 

namnet ”Tryggve”. ”Tryggve” är namnet på Socialförvaltningens 

kvalitetsledningssystem som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

SOSFS 2011:9. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och implementerats i 

verksamheten under de senaste åren. Fortfarande lever organisationen i en process där 

det skruvas på de olika delarna för att nå en bättre kvalitet inom socialtjänstarbetet. 

Socialförvaltningens kvalitetsarbete utgår från en rad olika dokument. 

Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitetsarbete är en del av Vetlanda kommuns 

styr- och ledningssystem. Förutom att detta arbete ska följa gällande lagar, föreskrifter 

och nationella riktlinjer så har det också att ta hänsyn till de mål som sätts i 

kommunfullmäktige och socialnämnd (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 8). 

Vetlanda kommun har en övergripande styr- och kvalitetsmodell, fastställd av 

kommunfullmäktige, som alla kommunens verksamheter ska arbeta efter i sitt 

kvalitetsarbete. Styrmodellen utgår från kommunens vision, kärnvärden och 

kommunfullmäktiges mål. Styrningsmodellen beskrivs i Styrnings- och 

förbättringshuset, se. Fig. 3. (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 8) 
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Figur 3 Styrnings och förbättringshuset. 

Visionen och kärnvärdena pekar ut riktningen och vad som ska känneteckna 

kommunens verksamhet. Uppdrag och mål på olika nivåer är grunden för inriktningen 

på arbetet. Centrum i huset utgörs av mötet mellan medarbetarna och dem vi är till för, 

brukarna (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 8).  

I socialförvaltningens kvalitetsarbete är ambitionen att förbättringsarbetet ska ske så 

nära brukarna som möjligt. För ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete krävs att 

verksamheterna har en egen verksamhetsidé där syfte, målgrupp, tänkta insatser och 

tänkta mål är nedskrivna. Detta förbättringsarbete ska kopplas till verksamheterna 

genom att verksamhetsnära mål utformas där det också finns uttalade aktiviteter för att 

nå dessa mål. I samband med en årlig kvalitetsredovisning revideras de verksamhetsnära 

målen (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 8-9). I detta finns det en risk som berördes i 

avsnittet om att mäta kvalitet. Utifrån Dahler-Larsen (2008, s. 133) kan man fråga sig 

varför vi envisas med att tala om indikatorer på kvalitet när det nästan alltid är 

indikatorer på måluppfyllelse det handlar om. 

5.1 Indikatorer på socialtjänstkvalitet 

Som tidigare har berörts (se punkt 2.4) så används ett antal indikatorer för att påvisa hur 

det ligger till med socialtjänstkvaliteten. I den årliga brukarundersökningen som 

genomförs försöker man mäta några av dessa indikatorer (se bil. 1). Bemötande och 

förhållningssätt, självbestämmande och integritet, tillgänglighet samt nöjdhet och 

förtroende försöker man mäta i enkäten. Dock framgår dessa indikatorer och deras 

operationalisering inte explicit men möjligtvis implicit. Nöjdhet och förtroende är inte 

en uttalad indikator på socialtjänstkvalitet i dokumentet socialförvaltningens 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (Socialnämnden, Vetlanda 2016). Trots 

det kan nöjdhet och förtroende ses som indikatorer på kvalitet utifrån övrig genomgång 

av litteraturen i området. Möjligtvis går det också att härleda nöjdhet och förtroende till 

indikatorn trygghet och säkerhet som finns angiven i ovan nämnda dokument 

(Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 6). Det är dock tveksamt eftersom det inte specifikt 

efterfrågas i enkäten om brukaren känner sig trygg och säker i mötet med socialtjänsten. 

Utöver de indikatorer på socialtjänstkvalitet som mäts i brukarundersökningen så 

kvarstår helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, effektivitet samt 

medarbetarskap och ledarskap. Dessa indikatorer, men även en del av de indikatorer 

som man försöker mäta i brukarundersökningen, analyseras i verksamheten genom det 

som kallas ”hållplatser” för kvalitetsarbetet. Det innebär konkret att de olika 

arbetsgrupperna stannar upp inför något kvalitetsområde och analyserar detta 

gemensamt. Den analysen leder till en dokumentation samt att handlingsplaner 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5__PL1eTQAhXH3SwKHZZoAVsQjRwIBw&url=http://vetlanda.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-jamforelser/mal--och-kvalitetsarbete/styrnings--och-forbattringshuset.html&psig=AFQjCNHPcnVBTqXYm2AfktVQM1Tz1t3q9A&ust=1481288974696627
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upprättas för att höja socialtjänstkvaliteten i de fall det eventuellt behövs. De olika 

”hållplatserna” behandlar Lagen – Trygghet och säkerhet, Verksamheten – Helhetssyn 

och samordning samt Brukarna – Kunskapsbaserad verksamhet och hur går det för 

brukarna (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 5-11). 

Indikatorerna Medarbetarskap samt Ledarskap mäts i en årlig 

medarbetarundersökning där varje medarbetare får svara på ett antal frågor som berör 

medarbetarskap samt ledarskap. Indikatorn effektivitet mäter man genom att se på 

måluppfyllelsen vad gäller t.ex. handläggningstider samt hur länge en brukare får vänta 

innan hjälp och insatser ges.    

5.2  Brukarundersökningar 

Socialförvaltningen i Vetlanda genomför årligen en brukarundersökning. 

Brukarundersökningen är en del av socialförvaltningens kvalitetsarbete. Syftet med 

undersökningen är att få en uppfattning om hur de personer som man kommer i kontakt 

med uppfattar socialförvaltningen. Undersökningen avser att mäta brukarnas upplevelse 

av tillgänglighet, bemötande, delaktighet förändring, nöjdhet samt förtroende för 

socialförvaltningen. Undersökningen innehåller 10 frågor. Den första frågan och den 

sista frågan är inte direkt relevanta utifrån ett socialtjänstkvalitetsperspektiv utan 

handlar om vilket kön respondenten har och hur länge hen har haft kontakt med 

socialtjänsten. Fråga 2-7 är hämtade från nationella brukarundersökningen som är 

skapad av Sveriges Kommuner och Landsting (2008) och den bygger på instrumentet 

för Öppna jämförelser (SKL 2008). Dessa frågor har använts 2015 och 2016 vilket ger 

en jämförelsegrund mellan två specifika mätningar. Fråga 8-9 är Vetlandas unika frågor 

och har använts under åren 2012-2016.   

Undersökningen 2016 genomfördes som en anonym frivillig enkät vid besök hos 

socialsekreterare på vuxensektionen eller familjesektionen. Handläggare lämnade 

enkäten till besökare. Vuxna och ungdomar från 13 år som har kontakt med 

socialtjänsten erbjöds att fylla i enkäten. Personerna som fyllde i enkäten lämnade sedan 

in enkäten i en brevlåda på väg ut från stadshuset eller också skickade de in enkäten i 

det bifogade svarskuvertet. Enkäten fanns förutom på svenska översatt till språken 

engelska, somaliska, tigrinja, arabiska, pashto och dari.  

2016 svarade totalt 175 personer på enkäten. 2015 var svarsfrekvensen 103. Totalt 

var 43,4 % av de svarande kvinnor och 56,6 % var män i 2016 års mätning. Antalet 

dokumenterade personer som fick enkäten 2016 var 215 vilket ur det perspektivet leder 

till ett bortfall på 19 %. Det får anses som en hög svarsfrekvens men det finns en risk 

för ett mörkertal rörande antalet personer som fått enkäten i de siffrorna eftersom 

handläggarna själva dokumenterar antalet besök. 

Resultatet från undersökningen 2016 var generellt väldigt högt vad gäller nöjdhet 

med socialtjänsten (se bil. 1). I alla de olika frågorna angav mellan 80- och drygt 90 % 

av respondenterna att de hade stort förtroende för socialtjänsten. Männen hade generellt 

ett något högre förtroende än kvinnorna för socialförvaltningen. Ett respektfullt 

bemötande och delaktighet är viktigt i socialförvaltningens uppdrag och det är som 

tidigare berörts också indikatorer på socialtjänstkvalitet. Även i dessa två områden gav 

enkäten en bekräftelse på att brukarna anser att de blir bra bemötta. I de frågor som 

berör bemötande och delaktighet angav drygt 9 av 10 att de hade blivit bra bemötta och 

drygt 8 av 10 att de hade inbjudits till delaktighet. Fråga 8 som är specifik för Vetlandas 

socialtjänst handlar om hur brukarens situation har förbättrats efter hen har fått kontakt 

med socialtjänsten. 80,7 % angav att deras situation hade förbättrats, 17,1 % att 

situationen var oförändrad och 2,1 % att situationen hade försämrats. Den här frågan 

handlar om det som är följden av en god socialtjänstkvalitet och blir därmed inte en 

mätning av indikatorer på hög socialtjänstkvalitet på grundsidan. Möjligtvis kan den 

indikera att socialtjänstkvaliteten är hög och att det därför har lett till en förbättrad 

livssituation och eller möjligtvis också en långsiktig samhällsutveckling på följdsidan. 

Men det finns inga möjligheter att dra en slutsats om en sådan kausalitet utifrån sättet 
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som undersökningen är genomförd. När det gäller korrelationer som detta är ett exempel 

på så kan det vara så att A (socialtjänstkvaliteten) kan leda till B (förbättrad 

livssituation) men det kan också vara så att B leder till att man bedömer att A är högre, 

d.v.s. motsatt riktning av påverkan eller att en bakgrundsfaktor C (personen kanske fick 

jobb) leder till att både A och B blir högre. I vilket fall som helst går det inte att dra 

några slutsatser om kausalitet utifrån en korrelation som den här typen av 

undersökningar har för avsikt att mäta (Goodwin 2010, s. 339-344).    

5.3 Verksamhetsanalys 

Som nämnts i stycke 5.1 så analyserar verksamheten om man uppnår hög 

socialtjänstkvalitet i ett antal ”hållplatser” under verksamhetsåret. Dessa analyser 

sorterar under de tre huvudområdena Lagen – trygghet och säkerhet, Verksamheten – 

helhetssyn och samordning samt Brukarna – kunskapsbaserad verksamhet och hur går 

det för brukarna. Verksamheten sammanfattar dessa tre områden i slutet av 

verksamhetsåret när man gör en kvalitetsredovisning. De här bedömningarna 

kvantifieras inte utan bygger enbart på en kvalitativ bedömning. Syftet med den 

kvalitetsredovisningen är att medarbetare och chefer tillsammans ska utvärdera och 

analysera genomförda verksamhetsnära mål samt fånga upp behov av förbättringar som 

framkommit under årets ”hållplatser”. Syftet är även att planera nya 

förbättringsaktiviteter, verksamhetsnära mål (Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 14). 

Verksamhetens analys av Lagen – trygghet och säkerhet, görs i ett antal 

”hållplatser” som relaterar till flera av indikatorerna på socialtjänstkvalitet. Den första 

”hållplatsen” handlar om synpunkter, klagomål och avvikelser. Syftet är att 

medarbetarna ska ha kännedom om skyldigheten att rapportera missförhållanden samt 

att ge ökad kunskap utifrån inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser. I en 

”hållplats” gås relevanta grundprinciper igenom. I det här fallet handlar det om 

grundprinciperna bemötande och förhållningssätt, självbestämmande och integritet, 

trygghet och säkerhet, tillgänglighet, medarbetarskap och systematiskt 

förbättringsarbete. Aktuella rutiner som t.ex. rutin för att göra en Lex Sarah rapport, 

som görs då missförhållanden drabbar brukaren, gås igenom. Sedan följer ett samtal 

utifrån nulägesbeskrivning – Hur många Lex Sarah rapporter, övriga avvikelser 

respektive synpunkter har inkommit under året. 

I det här området genomförs ”hållplatser” utifrån riskanalys, rättssäkerhet och 

öppna jämförelser. Precis som huvudområdet anger så handlar de här ”hållplatserna” 

om hur lagen efterlevs, hur man ser till att verksamheten är säker både utifrån 

rättssäkerhet men även utifrån mer fysisk/psykisk säkerhet såsom hot och våld 

(Socialnämnden, Vetlanda 2016, s. 5-8). 

Det andra huvudområdet som analyseras är Verksamheten – helhetssyn och 

samordning. Även i det här området finns det ett antal ”hållplatser”. Processer och 

rutiner är en ”hållplats” där syftet är att medarbetarna ska få en större kunskap om 

enhetens centrala processer och rutiner. Syftet är även att processerna och rutinerna ska 

ses över och justeras vid behov. Behov av nya processer och rutiner ska inventeras. 

Relevanta grundprinciper som gås igenom är helhetssyn och samverkan, trygghet och 

säkerhet, effektivitet samt processer och rutiner. Den andra ”hållplatsen” i det här 

området handlar om samverkan (Socialnämnden, Vetlanda, 2016, s. 9-10).  

Det tredje huvudområdet som analyseras är Brukarna – kunskapsbaserad verksamhet 

och hur går det för brukarna? De ”hållplatser” som genomförs i det här området är för 

det första bemötande och förhållningssätt. Syftet med den ”hållplatsen” är att 

medarbetarna ska få ökad förståelse för vikten av ett bra bemötande och vilka 

värderingar som ska prägla förhållningssättet till brukarna. I det här fallet handlar det 

om grundprinciperna bemötande och förhållningssätt, självbestämmande och integritet, 

tillgänglighet, medarbetarskap och grundprinciperna i verksamheten. Vidare handlar 

”hållplatserna” om årsstatistik och den lokala evidens (LOKE) som finns dokumenterad 

samt personal och kompetensförsörjning (Socialnämnden, Vetlanda, 2016, s. 11-14).  
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I alla ”hållplatserna” går man igenom ett antal steg. En orsaksanalys görs utifrån 

frågorna: varför har vi det här resultatet, vad kan vi lära av detta, finns det något vi borde 

ha gjort annorlunda? Vidare samtalar man om vad som kan förbättras, vad kan gruppen 

själva göra och vad behöver förändras/förbättras på övergripande nivå? Dessa samtal 

dokumenteras och läggs sedan in i det stödsystem (Hypergene) som används för 

uppföljning och för att sprida lärandet vidare i organisationen (Socialnämnden, 

Vetlanda, 2016, s. 5-6).   

6 Socialtjänstkvalitet i spänningsfältet mellan lagen, 
verksamheten och brukaren 

I denna avslutande del kommer arbetets syften och vad som framkommit under arbetets 

gång belysas. Socialtjänstkvalitet som mellanbegrepp problematiseras genom ett förslag 

på ett möjligt aggregationsträd. Vidare förs en kort diskussion om det arbetet kommit 

fram till. Slutligen kommer några slutsatser att redovisas.  

6.1 Socialtjänstkvalitet som begrepp 

Som har framkommit i tidigare text så är begreppet socialtjänstkvalitet både abstrakt, 

komplext och svårdefinierat. För att återgå till metaforen som Platon ger oss angående 

dygderna, så finns det likt dem en bisvärm av olika sorters kvalitet. I det här arbetet har 

det inte framkommit en enkel tydlig förklaring på begreppet socialtjänstkvalitet. Det 

finns ett antal definitioner och indikatorer som sannolikt tyder på socialtjänstkvalitet. 

Dessa olika ”bin” kommer illustreras med mellanbegrepp som metod nedan. I någon 

mån klargör det vad socialtjänstkvalitet kan sägas vara men inte fullt ut.  

6.2 Socialtjänstkvalitet som mellanbegrepp illustrerat 

När det gäller att illustrera socialtjänstkvalitet som mellanbegrepp så går det att göra det 

på olika sätt. Det beror på begreppets komplexitet. Det här arbetet fastställer därför inte 

”ett” sätt utan väljer att visa ett möjligt sätt (se fig. 4). 

Aggregationsträdet i figur 4 väljer tre olika inputs för socialtjänstkvalitet. Input 1 

handlar om brukarna anser att de indikatorer för socialtjänstkvalitet som har bestämts 

föreligger. D.v.s. tillhandahåller socialtjänsten en socialtjänst med hög 

socialtjänstkvalitet enligt brukarna, med bra bemötande och förhållningssätt, möjlighet 

till självbestämmande och integritet, med trygghet och säkerhet samt tillgänglighet. 

Input 2 i figuren handlar om verksamheten anser att de indikatorer för 

socialtjänstkvalitet som har bestämts föreligger. D.v.s. tillhandahåller socialtjänsten en 

socialtjänst med hög socialtjänstkvalitet utifrån indikatorerna helhetssyn och 

samordning, kunskapsbaserad verksamhet, gott medarbetarskap samt gott ledarskap 

enligt verksamheten. Input 3 handlar om lagens krav på socialtjänstkvalitet följs. D.v.s. 

genomförs insatserna med trygghet och säkerhet på ett effektivt sätt. Detta leder vidare 

till mellanbegreppet socialtjänstkvalitet. Socialtjänstkvalitetsbegreppet blir på det här 

sättet bryggan över till det som på följdsidan leder till det normativa begreppet (o) 

tillräcklig socialtjänstkvalitet. Det begreppet kan i sin tur sedan leda vidare till 

ytterligare normativa begrepp. Ytterst syftar socialtjänstens arbete till att uppnå förhöjd 

livskvalitet för brukarna vilket Osborne (1992) visar i sin kvalitetsmodell (se fig. 1). 
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Figur 4 Aggregationsträd socialtjänstkvalitet  

Aggregationsträdet ovan är ett förslag på hur grundsidan och följdsidan kan se ut 

om socialtjänstkvalitet är ett mellanbegrepp. I förslaget framgår det att det är svårt att 

hitta någon väg från det deskriptiva (grundsidan) till det normativa (följdsidan) utan att 

använda sig av någon form av mellanbegrepp. Bilden stärker alltså hypotesen att 

socialtjänstkvalitet kan ses som ett mellanbegrepp. 

6.3 Vad menas med mätning av socialtjänstkvalitet? 

Som framkommit i avsnitt 4 så är det inte möjligt att mäta socialtjänstkvalitet på ett sätt 

som objektivt anger vad som gäller, d.v.s. mätning typ 1. Istället handlar mätning av 

socialtjänstkvalitet om att ge ett antal kriterier en numerisk representation. Det kräver 

ett beslut om vad som ska mätas och hur det ska representeras. I det här arbetet föreslås 

det att en ordinalskala används. Det leder till att man endast kan se om 
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socialtjänstkvaliteten är mer eller mindre bra. När socialtjänstkvalitet mäts är det oftast 

det som går att dra slutsatser om. En brukarundersökning kan vara bättre eller sämre 

jämfört med en tidigare brukarundersökning t.ex. Möjligtvis skulle det gå att använda 

en differensstruktur och då också mäta på en intervallskala som diskuterats under avsnitt 

4.2. Något som inte fördjupas i föreliggande arbete.  

Min erfarenhet är att undersökningarna oftast används på så sätt att jämförelser 

görs med tidigare undersökningar vilket då också kanske kan ses som riktigt om en 

ordinalskala används. Det kan t.ex. sägas: ”vi har fått ett ”bättre” resultat på frågan om 

nöjdhet i år mot förra året vilket tyder på att vi är på väg åt rätt håll”. Med det sagt så 

finns det ändå många följdfrågor som behöver ställas. Hur många svarande var det vid 

de olika mätningarna? Fanns det några ”outliers” och hur påverkade de i så fall 

resultatet? Kort sagt så är det inte säkert att riktningen som brukarundersökningen ger 

är tillförlitlig utan den behöver analyseras. 

Det finns också svårigheter med de olika delarnas olikhet när det gäller 

socialtjänstkvalitet. När det kommer till Lagen så finns det en miniminivå som måste 

uppfyllas för att det överhuvudtaget ska kunna existera socialtjänstkvalitet. Men när det 

gäller brukarnas svar är det svårare att se var ”gränsen” går. Är socialtjänstkvaliteten 

tillräcklig vid 50 % nöjdhet? Räcker det med att en av 200 är helt missnöjd för att kunna 

säga att socialtjänstkvaliteten inte är god?    

6.4 Mätning av socialtjänstkvalitet i Vetlanda kommun 

I avsnitt 4 redovisas för de olika sätt som Vetlanda kommun använder för att mäta 

socialtjänstkvalitet. Det handlar om brukarenkäter, verksamhetsanalyser, laguppfyllelse 

samt måluppfyllelse. I samma ordning kommer nu dessa delar diskuteras. 

Brukarenkätens avsikt är att få en bild utifrån brukarnas perspektiv på hur hög 

socialtjänstkvalitet de anser socialförvaltningens arbete har. Som beskrivits innan 

handlar det om indikatorer på socialtjänstkvalitet såsom t.ex. bemötande. Redan där blir 

det tydligt hur svårt det är att dra några slutsatser av brukarenkäten. För vad är ett gott 

bemötande? Är det att man som brukare får det ekonomiska stöd man önskar? Är det 

att socialsekreteraren är trevlig? Är det att man blev mottagen direkt och slapp att vänta 

i väntrummet? Det går att göra en lång lista för att beskriva komplexiteten i vad vi som 

olika människor anser är ett gott bemötande. Det är den ena delen av problemet. 

En annan problematik är hur brukarenkäten är uppbyggd. Det finns ingen direkt fråga 

som ställs till brukaren om hen anser sig gott bemött. Det finns tre frågor i enkäten som 

möjligtvis operationaliserar det som socialförvaltningen tycker bör ingå i ett gott 

bemötande. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren, hur lätt eller 

svårt är det att förstå informationen från socialsekreteraren och slutligen hur stor 

förståelse visar socialsekreteraren för din situation (Se bil 1.)? Ett gott bemötande 

handlar alltså om tillgänglighet, begriplighet samt empati. Det kan möjligtvis vara en 

tillräcklig definition. Möjligtvis har därmed indikatorn bemötande och förhållningssätt 

ringats in. Dock stämmer inte dessa frågor överens med den definition på gott 

bemötande som socialförvaltningen har angett (se 2.4). Utifrån den definitionen skulle 

t.ex. en fråga om brukaren känner sig trygg i kontakten med socialtjänsten behöva 

ställas. Även indikatorn tillgänglighet innefattas i den första frågan om hur lätt det varit 

att få kontakt. Självbestämmande och integritet mäts genom frågorna 5 och 6 (se bil. 1) 

som berör hur mycket av brukarens åsikter som efterfrågas samt hur mycket hen har 

kunnat påverka den hjälp som ges. Indikatorn trygghet och säkerhet mäts möjligtvis 

med frågan om hur stort förtroende brukaren har för socialtjänsten. Indikatorn 

effektivitet blir belyst med frågan om hur brukarens situation har förbättrats.  

Det andra sättet som socialtjänsten i Vetlanda använder för att se hur det står till med 

socialtjänstkvaliteten är ”hållplatser” i verksamheten. D.v.s. de olika arbetsgrupperna 

stannar upp och försöker analysera sitt eget arbete (Se stycke 5.3). I dessa analyser som 

är kvalitativa berör verksamheten alla de 9 indikatorerna för socialtjänstkvalitet. Det 

som däremot är oklart är hur vissa av de här indikatorerna definieras. Det är också oklart 
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hur de olika verksamheternas bedömningar sammanvägs. Egentligen blir de här 

analyserna främst relevant för att se en eventuell förbättring/försämring i den egna 

verksamheten utifrån hur man själv bedömer.  

Att socialtjänst ges som uppfyller lagens krav är IVO en garant för. Årligen 

genomförs inspektioner i verksamheten där utbildningsnivå på medarbetarna ses över, 

att tiden mellan en orosanmälan och att det konkreta arbetet startar sker inom den tid 

som lagen anger, att dokumentation är fullgod etc. Vid varje inspektion brukar några 

specifika områden belysas och följas upp. Dessa inspektioner kan leda till att 

verksamheten får ett föreläggande att förändra någon del för att uppnå lagens krav. 

Vidare så har varje medarbetare i socialförvaltningen rapporteringsansvar om något i 

verksamheten leder till att det finns risk för att brukarna utsätts för missförhållande. 

Dessa Lex Sara-, eller avvikelserapporter leder till att åtgärder görs för att rätta till risk 

för missförhållande. Är allvarlighetsgraden i det som anmäls hög rapporteras det till 

IVO. De här olika delarna ska säkerställa att verksamheten minst lever upp till lagens 

krav. Det är en förutsättning för god socialtjänstkvalitet. 

Den del av socialtjänstkvaliteten som handlar om att uppnå politiskt satta mål mäts 

genom budget och verksamhetsuppföljning i ett specifikt verksamhetsprogram 

(hypergene). Ett exempel kan vara att ett politiskt uppsatt mål är att missbrukare ska 

erbjudas hemmaplanslösningar istället för att skickas till behandlingshem. Om ett sådant 

mål har uppnåtts är ganska enkelt att se kvantitativt. Om kommunen inte köper platser 

på behandlingshem så är målet uppnått. Däremot går det att ifrågasätta om det leder till 

bättre socialtjänstkvalitet eller inte? Blir en missbrukare hjälpt bort från sitt missbruk 

bäst på hemmaplan eller på behandlingshem? Den typen av fråga ställs troligtvis när 

målen sätts men de ställs då också mot kostnadsskillnader. Om hemmaplanslösningen 

leder till bättre ekonomi eller till högre socialtjänstkvalitet eller både och är därmed svår 

att avgöra. Att det leder till bättre ekonomi, åtminstone kortsiktigt, går dock att se.  

Ett problem utifrån de här olika delarna som mäts är att de inte sammanvägs 

systematiskt. Om socialtjänstkvalitet är ett grundöppet mellanbegrepp som det här 

arbetet lägger fram som troligt skulle det behöva göras en sammanvägning som leder 

till ett multikriteriebeslut där de olika delarna får en beslutad tyngd och där resultatet 

blir att man beslutar om socialtjänstkvalitet föreligger och i vilken grad. En sådan 

sammanvägning sker inte. Det leder till att de olika mätningarna i bästa fall kan säga 

något om den del de mäter men inte på vilket sätt de bidrar till helheten. I det här området 

finns det ett behov av en ökad systematik och en genomtänkt strategi för vad man ska 

mäta och hur det ska mätas. 

6.5 Sammanfattande slutsatser 

Ett syfte med det här arbetet var att undersöka vad som menas med socialtjänstkvalitet. 

Det går inte entydigt säga utifrån vad som kommit fram i det här arbetet. En möjlighet 

skulle kunna vara att säga att det beror på vem du frågar och vilket perspektiv du väljer. 

Med det sagt så finns det ändå en viss samstämmighet som bygger på ett antal 

indikatorer på socialtjänstkvalitet. En sammanvägning av de olika intressenternas svar 

på hur de anser att indikatorerna har uppfyllts av socialtjänsten ger en viss vägledning. 

Dock kräver sammanvägningen ett beslut om hur de olika delarna på grundsidan ska 

värderas.  

Ytterligare ett syfte med arbetet var att undersöka om socialtjänstkvalitet kan 

betraktas som ett mellanbegrepp. Det har framkommit att det finns flera tecken som 

stöder att socialtjänstkvalitet är ett mellanbegrepp. Det uppfyller flera av de kriterier 

som gäller för ett grundöppet mellanbegrepp. Exempelvis att ett ställningstagande krävs 

för att gå från grund till följd. Ett ställningstagande som inte kan mekaniseras. 

Tillämpandet av begreppet innebär ett förfarande analogt med flerdimensionellt 

beslutsfattande. Bedömningsgrunderna behöver var och en analyseras för att komma 

fram till om socialtjänstkvalitet föreligger. 
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Ett tredje syfte med arbetet var att undersöka vad som menas med mätning av 

socialtjänstkvalitet. Det har framkommit att det inte är möjligt att mäta 

socialtjänstkvalitet med en avgörningsmetod i vetenskaplig mening. Däremot går det att 

mäta socialtjänstkvalitet i bemärkelsen att göra en numerisk representation eller genom 

att mäta de olika indikatorerna på en ordinalskala. Det leder till att det går att säga att 

socialtjänstkvaliteten är mer eller mindre bra eller att det går att jämföra mätningar av 

socialtjänstkvaliteten som genomförs vid två olika tillfällen. Ett problem är 

brukarenkäten och om den verkligen mäter de indikatorer på socialtjänstkvalitet som 

den avser att mäta. Om den inte gör det så blir validiteten bristfällig. Det är inte heller 

möjligt att på ett objektivt sätt mäta socialtjänstkvalitet så resultatet är likvärdigt med 

resultatet från t.ex. olika kommuner. 

Slutligen så var ett syfte med arbetet att undersöka hur Vetlandas socialförvaltning 

har tolkat och arbetat med socialtjänstkvalitetsbegreppet? Syftet med det var att ge ett 

verksamhetsexempel.   

6.6 Avslutning 

Det här arbetet har visat att socialtjänstkvalitet är ett komplext begrepp. Trots det så 

används ofta på ett sätt som att det var givet.  

Jag har i det här arbetet långt ifrån täckt alla aspekter på 

socialtjänstkvalitetsbegreppet. Det finns mycket mer att fundera på. Några frågor som 

inte besvarats är: 

 

1. Finns det en medvetenhet eller strategi i socialtjänsten som avser att leda till ett 

mer samlat grepp om hur hög socialtjänstkvaliteten är? 

2. Är det möjligt att tydliggöra grunder för avvägningar som leder till en mer 

enhetlig analys av socialtjänstkvaliteten i olika kommuner? 

3. Hur representativa är brukarundersökningar som görs? Hur högt är bortfallet 

egentligen? 

 

Som sagt det finns mycket att utforska i det här ämnesområdet som inte ryms i det 

här arbetet. Jag hoppas ändå att jag med det här arbetet har lyckats belysa 

socialtjänstkvalitetsbegreppet och svårigheterna med det. Jag hoppas också att tankarna 

om socialtjänstkvalitet som ett grundöppet mellanbegrepp kan bidra till hur man förstår 

och ser på det.  
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Bilaga 1: Resultat Brukarenkät Vetlanda 2015-2016 
(används med tillstånd av socialförvaltningen Vetlanda)   
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