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Abstract 

Thesis in Healt Care Administration, C-level. Author: Madelaine Kjellström. 

Supervisor: Alf Sundin. Autumn semester 2017. 

Title: Management system as a Planning Instrument in Health Care Services 

- A Study of Management System for Systematic Quality Work in three swedish 

municipalities in Värmland; Karlstad, Sunne and Storfors – 

In the year 2011 the Swedish authority Socialstyrelsen published a prescription 

(SOSFS 2011:9) and also a recommendation who where adressed to the 

municipalities, who are responsible for  the public servises in Sweden, to implement a 

Management System for Quality Work within Health and Social Care Services. The 

aim of this study is to examine how municiapilities in Sweden is planning for 

implementation and evaluation of the Management system for Quality Work within 

Health and Social Care Services. The question for approaching the thesis choice of 

subject are:  

1. Is the Management System for Quality Work Work within Health and Social Care 

Services more likely to succed in the municipality of Karlstad which is a bigger 

municipality comparing to Sunne and Storfors municipalities, which is smaller 

municipalities comparing to the size of budget and population? 
2. Is there any similarities and/or differences between the different municipalities 

capacity to planning for implementation and evaluation of the Management 

System for Quality Work within Health ans Social Care Services? 

As mentioned above there are three municipalities that has been selected as cases 

in this comparative case-study. All three municipalities is located in the region of 

Värmland, Sweden.  

The main findings and the result of this comparative case-study is that; all of the 

three municipalities independent of their respective sixe have capacities to fullfill the 

prescription and recommendation according to the authority Socialstyrelsen 

intentions concerning the planning of implementation and evaluation of the 

Management System.                                          

 

Keywords: Planning, implementation, evaluation, Mangagement system, quality work, 

health and social care service.                                   
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1. Inledning 

 

1.1 Utgångspunkt och övergripande frågeställningar 

 

Socialstyrelsen har under de gångna åren arbetat med att utarbeta riktlinjer genom 

föreskrifter och allmänna råd för hur kommuner och landsting ska kunna förbättra sitt 

utvecklingsarbete inom vårdsektorn. Detta arbete syftar till att säkerställa, men även 

att öka kvaliteten inom sektorn. Detta har skett genom att det har framarbetats ett 

system för kvalitetsutveckling och utvärdering som är kopplat till aktuell lagstiftning 

inom hälso- och sjukvårdssektorn. Föreskrifterna (SOSFS 2011:9) är gemensamma 

för hälso- och sjukvårdssektorn inklusive: tandvård, socialtjänst och verksamheter 

som är sorterade inunder LSS-området.  

 

Flera forskare har tydligt pekat på att det krävs ett ständigt pågående 

utvecklingsarbete inom välfärdens område för att möta upp till de kommande behov 

som kommer att finnas, men också för att kommunerna ska kunna klara av det 

framtida välfärdsuppdraget framöver (se t ex; Wetterberg 2000, Blomqvist & 

Rothstein 2000). I detta sammanhang lyfts även fram kraven om innovativa 

processer som syftar till utveckling av ledarskap för att kunna bemöta den förväntade 

ökade efterfrågan på välfärdstjänster (Jonsson 2006:17f). I detta sammanhang kan 

utvecklingen av ledningssystem som syftar till att säkerställa kvaliteten inom vård- 

och omsorgssektorn betraktas som ett innovativt utvecklingsarbete som är 

processorienterad.  

 

Inom Sunne kommun där jag är verksam som enhetschef inom äldreomsorgen har 

det tidigare under flera år saknats ett systematiskt kvalitetssäkringssystem, som har 

syftat till att fortlöpande och kontinuerligt inom alla enheter inom äldreomsorgen 

arbeta med att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten. Det har förvisso 

bedrivits ett visst uppföljnings- och utvärderingsarbete, men inte på ett systematiskt 

och ordnat sätt i enlighet med de föreskrifter som kom år 2011 från Socialstyrelsen. 

Det har heller inte regelbundet genomförts systematiskt vid alla enheter tidigare inom 

äldreomsorgen i Sunne kommun. I ett tidigare genomförd projektarbete på B-kursen i 

Hälso- och sjukvårdsadministration valde jag att rikta fokus mot hur Sunne kommun 
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arbetade med att utveckla och implementera ett ledningssystem inom 

äldreomsorgen, och huruvida dessa uppfyllde de krav och förväntningar som 

Socialstyrelsen ställer, i enlighet med de gällande föreskrifter och allmänna råd som 

utfärdats om Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och 

omsorgssektorn (SOSFS 2011:9). Resultatet av studien i att Sunne påvisade att 

kommunen levde upp till de krav och förväntningar, som Socialstyrelsen föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 2011:9) anvisar, beträffande det att utveckla, inneha och 

tillämpa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom (i detta fall) 

äldreomsorgen. Dock saknades det då ett samlat styrdokument för ledningssystem 

(Kjellström 2015). Mot bakgrund av mitt tidigare erhållna resultat i mitt projektarbete 

inom Sunne kommun har jag börjat fundera närmare över hur planering och 

genomförande av ledningssystemen fungerar i andra kommuner i Sverige.  Det finns 

290 primärkommuner i landet, där vi vet att förutsättningarna för att bedriva 

kommunal verksamhetsutövning varierar stort. Från mindre kommuner med under 

5000 invånare som t ex Storfors kommun belägen i Värmland till Stockholms Stad 

som har ca 900 000 invånare. Där emellan finns även ett antal mellanstora 

kommuner – genomsnittsstorleken på primärkommuner sett till antal invånare är ca 

30 000 (www.skl.se). En intressant följdfråga i sammanhanget blir således: Lever 

kommunerna i landet upp till de krav och förväntningar som Socialstyrelsen ställer, i 

enlighet med de gällande föreskrifter och allmänna råd som utfärdats om 

ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)? 

 

Klarar således större och resursstarka kommuner bättre att leva upp till de krav och 

förväntningar som Socialstyrelsen ställer, i enlighet med de gällande föreskrifter och 

allmänna råd som utfärdats om ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) jämfört med mindre kommuner?  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om större kommuner i större utsträckning 

lever upp till de krav och förväntningar som Socialstyrelsen ställer, i enlighet med de 

gällande föreskrifter och allmänna råd som utfärdats om ledningssystem och 

http://www.skl.se/
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systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) inom vård- och omsorgssektorns 

berörda områden, när det gäller hur arbetet med genomförande och utvärderingar i 

form av egenkontroller är planerade att genomföras, jämfört med mellanstora och 

mindre kommuner.  

 

Frågeställningar som studien utgår ifrån är för det första om ledningssystemet i 

Karlstads kommuns vård- och omsorgssektor i högre utsträckning lever upp till de 

krav som Socialstyrelsen ställer på ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete) 

när det gäller planering av genomförande och utvärderingar i form av egenkontroller i 

enlighet med de gällande föreskrifter och allmänna råd som utfärdats (SOSFS 

2011:9) jämfört med Sunne kommun och Storfors kommun?  

 

För det andra: Finns det likheter och skillnader emellan de undersökta kommunernas 

förmåga att planera och genomföra ett ledningssystem för systematisk 

kvalitetsarbete inom vård- och omsorgssektorn? 

 

 

1.3 Metod, material- och urvalsdiskussion  

 

Studien har en jämförande ansats, genom att ledningssystemen mellan centrala 

komponenter i de olika kommunernas ledningssystem kommer att jämföras med 

varandra.  Enligt statsvetaren Thomas Denk (2002) är jämförelser som en metodisk 

ansats ett bra och lämpligt val för att urskilja likheter respektive skillnader mellan 

olika institutionella enheter, för att därigenom sovra fram ett resultat. Syftet med 

jämförande politik är att empiriskt jämföra olika enheter (vanligtvis länder, men också 

grupper av länder och regioner) för att därigenom dels få underlag till typologier om 

politik och politiska system, dels underlag till teorier om politik och politiska system 

(Denk 2002:7ff). I detta sammanhang handlar det istället om likheter respektive 

skillnader mellan kommuner. 

 

Studien kommer i huvudsak att baseras på insamling av dokument genom så kallade 

dokumentstudier, vilket enligt metodlitteraturen också är ett användbart 

tillvägagångssätt för insamling av datamaterial i forskningssammanhang (Patel & 
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Davidsson 2003:63f). Detta genomförs genom att jag kommer granska de dokument 

som finns tillgängliga över befintliga ledningssystem inom äldreomsorg i de berörda 

kommunerna (Karlstad, Sunne och Storfors) för att skapa mig en god förförståelse av 

hur de olika kommunerna arbetar med planering av implementering och 

utvärderingar av ledningssystemen. Mesta delen av det material som har samlats in 

finns tillgängligt på kommunernas respektive internetsida.  

 

De olika kommunerna som ingår i urvalet kan betraktas som fall, vilket innebär att en 

fallstudiedesign förefaller lämpligt i kombination med en jämförande ansats i studien. 

Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge 

djupgående kunskaper om det man undersöker (Esaiasson m.fl 2004:119). Ofta 

fokuserar man som forskare på ett enda (eller några få) fall, som sedan undersöks 

”på djupet” för att få detaljerade kunskaper om fallet, jämfört med vad som kan 

uppnås vid till exempel en enkätundersökning (Yin 2003:10ff). 

 

När det kommer till avgränsningar har det varit nödvändigt att göra medvetna 

avgränsningar i studien med anledning av tidsbegränsning och begränsning av 

studiens omfattning. En avgränsning som har gjorts är att jag har valt att undersöka 

ledningssystemet inom vård- och omsorgssektorn i Karlstad, Sunne och Storfors 

kommun. Dessa tre kommuner har valts ut genom att jag väljer Värmlands län utifrån 

ett regionalt perspektiv. Orsaken är att jag dels är verksam inom Sunne kommun som 

tidigare omnämnt, och att det inom ramen för Värmlands län kan vara av intresse att 

närmare undersöka om kommunerna oberoende storlek arbetar likvärdigt med 

ledningssystemen. I denna urvalsprocess har jag således valt Karlstads kommun då 

de är den största och mest resursstarka kommunen i länet där budgeten för vård- 

och omsorgssektorn överskrider 1 miljard kronor, och kommunen har ca 90 000 

invånare (www.karlstad.se). Som mellanstor kommun har jag medvetet valt Sunne 

kommun som har en budget om ca 200 miljoner kr, och med ca 13 500 invånare 

(www.sunne.se), där  eftersom jag dels arbetar i kommunen och har en god insikt i 

arbetet där, dels genom mitt tidigare projektarbete om Sunne kommun. När den 

minsta kommunen i länet skulle väljas ut var det två kommuner som hade ca 4 000 

invånare. Valet föll på Storfors kommun av den enkla anledningen att de hade mest 

material tillgängligt på hemsidan beträffande ledningssystem och det systematiska 

kvalitetsarbetet inom vård- och omsorgssektorn. Storfors kommun har en budget på 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
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ca 73 miljoner kr som kan knytas an till vård- och omsorgssektorn (www.storfors.se). 

Materialet är insamlat under början av år 2017 i de olika kommunerna, dock kan 

någon kommun ha ändrat i sin dokument från insamlingstiden fram tills idag. 

 

En annan medveten avgränsning i studien är att jag i de handlingar och dokument 

som de respektive kommunerna har utarbetat beträffande ledningssystem har jag 

valt ut två viktiga beståndsdelar ur de föreskrifter och allmänna råd som 

Socialstyrelsen har utfärdats som föremål för vidare granskning i de olika 

kommunerna. De två beståndsdelar som jag har valt ut och som anses viktiga att 

undersöka närmare i kommunernas ledningssystem är rutiner för; Kvalitetssäkring 

och egenkontroll. Anledningen till att dessa två aspekter har valts är för att rutiner för 

att säkerställa att verksamheterna arbetar efter att upprätthålla kvaliteten liksom den 

interna egenkontrollen av densamma är helt central för att åstadkomma en lyckad 

verksamhetsutövning. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Efter detta kapitel i uppsatsen presenteras ett bakgrundskapitel (2) om 

ledningssystem enligt Socialstyrelsens (SOSFS 2011:9) föreskrifter och allmänna råd  

om det systematiska kvalitetsarbetet inom vård- och omsorgssektorn. 

 

I kapitel (3) kommer uppsatsens teori att närmare utvecklas utifrån ett policyanalytiskt 

perspektiv. Därefter kommer den empiriska redovisningen i kapitel (4) där 

ledningssystemen inom äldreomsorgen i Karlstads kommun, Sunne kommun och 

Storfors kommun att redovisas. I uppsatsens femte (5) och sista kapitel presenteras 

analys samt de slutsatser som studien kan konkludera med. 
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2. Bakgrund: Ledningssystem för systematisk 

kvalitetsarbete inom vård- och omsorgssektorn 

 

På Socialstyrelsen arbetar vi systematiskt med att förbättra vår verksamhet och våra 

produkter utifrån målgruppernas och intressenternas behov. (www.socialstyrelsen.se) 

 

Av citatet ovan framgår det att den statliga myndigheten; Socialstyrelsen tydligt har 

haft som ambition att utarbeta tydliga föreskrifter och allmänna råd, som har riktats till 

kommuner inom hälso- och sjukvårdssektorn. Budskapet är tydligt där vikten av att 

ha ett systematiskt och väl fungerande ledningssystem med emfas lyfts tydligt fram.  

 

I denna del av uppsatsen kommer det att redogöras för bakgrunden till detta. Jag har 

även valt att redovisa några av de utgångspunkter som Socialstyrelsen har angivit 

som viktiga skäl till varför de anser det viktigt att det ska finnas ett systematiskt 

ordnat kvalitetsarbete och ledningssystem på plats i kommuner och landsting inom 

hälso- och sjukvårdssektorn. 

 

 

2.1 Ledningssystem 

 

Ett ledningssystem är, enligt Socialstyrelsens definition: Ett system för att fastställa 

principer för ledning av verksamheten inom hälso- och sjukvårdssektorn (SOSFS 

2011:9, 2 kap. 1 §). Vidare framgår det också tydligt av föreskrifterna (SOSFS 

2011:9, 1.kap. 1-2 §) att det handlar om att säkra kvaliteten inom de områden, som 

kan kopplas till nedanstående angiven lagstiftning. Detta ska då utföras genom att 

förvaltningen ständigt arbetar fortlöpande med att skapa systematiska rutiner som 

kontinuerligt sätter kvalitetssäkringen i fokus: 

 

”…ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av: 

1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

2. 16 § tandvårdslagen (1985:125), 

3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, och 
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4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som 

vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)”. 

 

Det är alltså inom en rad olika förekommande verksamhetsområden inom hälso- och 

sjukvårdssektorn som kraven om fungerande ledningssystem ska implementeras, 

enligt Socialstyrelsen. Detta för att bidra till att säkra och öka kvaliteten inom 

respektive verksamhetsområde. Ser vi till skrivning i 3.kap. 3 § i socialtjänstlagen (se 

utdrag nedan), framgår det tydligt att insatserna inom socialtjänst ska vara av god 

kvalité där personal ska inneha lämplig utbildning och erfarenhet. Men det framhävs 

också att kvaliteten ska säkras och utvecklas med hjälp av ett fortlöpande och 

systematiskt kvalitetsarbete, och det är det systematiska kvalitetsarbete som det 

närmare kommer att fokuseras på i denna uppsats.  

 

3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 

systematiskt och fortlöpande  

utvecklas och säkras. Lag (2009:596). 

 

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSFS 2011:9, 3. kap. 1 §) ska det fr.o.m. 1. 

januari 2012 finnas ledningssystem inom de verksamheter som utövar vård- och 

omsorgsarbete, och som berörs av tidigare redovisad lagstiftning: 

 

1§ Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 

enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet. 

   

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) finns det således flera skäl till att nya 

gemensamma föreskrifter och allmänna råd har utarbetats för hälso- och 

sjukvårdssektorn, vilket även går att utläsa av Socialstyrelsens meddelandeblad från 

december år 2011. En anledning till att nya föreskrifter och allmänna råd har 

utarbetats är att lagstiftningen inom området har förändrats, men också att finns ett 

uttalat behov om att uppnå en bredare mer ändamålsenlig och verksamhetsanpassat 

systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom önskar Socialstyrelsen även mera likartade 
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och gemensamma föreskrifter och allmänna råd inom hälso- sjukvårdssektorn 

(Socialstyrelsens meddelandeblad 11/2011). Tre viktiga beståndsdelar inom 

ledningssystemen som sytematisk ska beaktas är; Kvalitet, egenkontroll och 

riskanalyser. 

 

 

2.2 Systematik - ett centralt inslag i ledningssystemet 

 

Det systematiska inslaget i framtida ledningssystem har fått en mer framträdande roll 

jämfört med tidigare, vilket handlar om att utveckla och säkra samtliga mål och krav i 

enlighet till de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar respektive 

verksamhetsområde på ett systematiskt sätt. Detta framgår också tydligt nedan av 

angiven motivering hämtat från (Socialstyrelsens meddelandeblad 11/2011). 

 

”Den fastslagna systematiken ska användas för att utveckla och säkra samtliga krav 

och mål som gäller för respektive verksamhet enligt författningar (lagar, förordningar 

och föreskrifter). Därigenom skiljer sig SOSFS 2011:9 från tidigare föreskrifter och 

allmänna råd SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 i vilka fokus låg på ett antal utvalda 

områden för vilka det skulle tas fram rutiner. Detta kunde leda till att ledningssystemet 

inte omfattade andra lika viktiga krav.” 

 

Tidigare har föreskrifterna varit uppdelade och riktade emot mer specifika 

verksamhetsområden, medan nu gäller dessa nya föreskrifter för hela hälso- och 

sjukvårdssektorn (Socialstyrelsens meddelandeblad 11/2011). Dessa nya föreskrifter 

och allmänna råd från Socialstyrelsen förtydligar också att den som bedriver 

verksamhet ska arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete.  

 

 

2.3 Kvaliteten i fokus 

 

I dessa nya föreskrifter (SOSFS 2011:9) definieras även kvalitetsbegreppet i relation 

till annan lämplig lagstiftning inom området, som i t ex socialtjänstlagen. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och LSS (SFS 1993:387). Syftet är att de nya 

föreskrifterna och allmänna råden ska bidra till ökad kvalitetssäkring i 
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verksamheterna inom berörd sektor. I (SOSFS 2011:9) definieras således kvalitet i 2 

kap. 1 § på följande sätt: 

 

Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 

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

och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter. 

 

Definitionen ovan av kvalitet utgör enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) grunden för 

hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska användas med hänvisning 

till gällande lagstiftning inom de olika berörda verksamhetsområdena.  

 

 

2.4 Egenkontroll och riskanalyser – interna kontrollmekanismer 

 

En annan viktig utgångspunkt i föreskrifterna är att verksamheterna inom hälso- och 

sjukvård som det refereras till i lagstiftningen ska bedriva en systematisk uppföljning 

och utvärdering av den egna verksamheten. Detta sker genom att egenkontroll 

genomförs fortlöpande av processer och rutiner inom verksamheterna på de olika 

enheterna. Detta framgår också tydligt i föreskrifterna från Socialstyrelsen i 2 kap. 1 § 

vad som menas med egenkontroll: 

 

Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 

den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

 

Den information som de olika berörda verksamheterna får via genomförda riskanalyser, 

egenkontroller och utredning av klagomål, synpunkter och rapporter ska således ligga till 

grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. 
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3. Policyanalys – ett teoretiskt angreppssätt 

 

Policyanalys handlar om hur policy (politiska program) initieras/problematiseras, 

utreds, för att senare beslutas och implementeras, och slutligen utvärderas och 

återkoppling av resultatet tillbaka till verksamheter och politiker (Premfors 1992, Hill 

2007). Det innebär att policyprocessen kan betraktas som en utvecklad cyklisk 

modell, men även som en dynamisk modell, då den inte nödvändigtvis behöver vara 

slaviskt cykliskt uformad. Det har riktats kritik mot modellen på grund av att den 

påtvingar forskningen en viss förutbestämd ordning och reda (Hill 2007:30) Men det 

är ett förenklat synsätt då det kan tänkas att ett ärende inte slaviskt följer modellen 

nedan, utan återremitteras tillbaks för vidare utredning innan beslut kan tas på grund 

av bristfälligt beslutsunderlag, eller av annan orsak. 

 

Policyprocessen kan illustreras som en utvecklad cyklisk modell med olika faser 

(Premfors 1992): En process som består av sju faser med följande benämningar:  

 Problem - Problemet identifieras och struktureras upp först för att bli begripligt, så 

det kan diskuteras och behandlas på den politiska dagordningen som ett tema. 

 

 Alternativ - Därefter kommer alternativfasen; där alternativa lösningar utreds och 

värderas av tjänstemannaorganisationen. 

 

 Rekommendation - I rekommendationsfasen, som sedan följer, leder 

utredningen fram till ett eller ett fåtal alternativa förslag till beslut. Tjänstemännen 

kommunicerar dessa rekommenderade val till beslut till politikerna att ta ställning 

till. 

 

 Beslut - Därefter kommer vi så till beslutsfasen där det handlar om legitimering av 

besluten, och där beslutsfattarna spelar en avgörande roll att kunna förmå fatta 

beslut. Här kan tre tänkbara möjligheter uppstå: Bifall, avslag eller återremiss av 

ärendet. 
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 Genomförande - Genomförandefasen är en fas bestående av handling på 

operativ nivå där de politiskt fattade besluten ska implementeras av de olika 

verksamheterna. 

 

 Utvärdering - Sedan kommer vi till utvärderingsfasen där det görs en 

efterhandsbedömning av implementeringen. Som en grundläggande förståelse för 

begreppet utvärdering, handlar utvärdering om att i efterhand upptäcka, 

kartlägga, och bedöma offentliga åtgärders förvaltning och resultat i syfte att 

åstadkomma ökad självreflexion, fördjupad förståelse och bättre grundade beslut. 

Utvärdering inom politik och förvaltning utgår ifrån att goda avsikter inte alltid är 

tillräckliga utan att det är resultatet som räknas. 

 

 Återföring - Slutligen kommer återföringsfasen där konkreta och förhoppningsvis 

handlingsrelevanta lärdomar för framtiden dras av vad som hittills har skett 

(Premfors 1989:43ff). 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figur 1. Policyprocessen. Resonemanget kan illustreras med nedanstående figur, för att förstå 

dynamiken i processen bättre. Figuren illustrerar policyprocessen utifrån Premfors, som en dynamisk 

återkommande/repetitiv process. 

 

Beslut 

Genomför 

Rekommen

-dation 

Alternativ 

Problem 

Återföring Utvärdera 
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3.1 Implementering/genomförande – en viktig fas i policyprocessen 

Implementera betyder genomföra, realisera, förverkliga, verkställa, iverksätta. 

Implementering syftar på det som pågår mellan beslut och resultat (Vedung 2016:13) 

Implementeringen1 som en del av den politiska beslutsprocessen fick stort 

genomslag under 1970- talet då statsvetarna Jeffrey L. Pressman och Aaron 

Wildawski publicerade boken ”Implementation” (år 1973). Boken har den talande 

undertiteln ”How great expectations in Washington are dashed in Oakland”. I boken 

analyserar författarna hur det kom sig att ett stort kostsamt federalt program vilket 

hade som syfte att skapa arbete åt marginaliserade grupper i det amerikanska 

samhället kunde misslyckas. Genom att fokusera på programmets genomförande 

d.v.s. implementeringen, kunde författarna upptäcka och närmare identifiera explicita 

faktorer i genomförandeprocessen vilket de menade förklarade programmets 

misslyckande. Istället för att fokusera på beslutsfattarnas roll och intentioner föreslog 

Pressman och Wildawski att uppmärksamhet istället borde riktas mot 

implementeringsprocessen och hur de faktiska genomförarna av de politiska besluten 

(byråkrater och tjänstemän) påverkade implementeringsprocessen. Särskilt i 

kunskapstäta, människobehandlande organisationer kunde byråkraterna påverka 

genomförandet av politiska beslut. Studiet av byråkraternas centrala roll i 

implementeringsprocessen medförde ett ökat fokus på samspelet mellan individ och 

organisation i denna process. Implementeringsforskningens studier av program som 

inte fungerat kom sedermera att kompletteras med studier av lycksamma 

implementeringsprocesser och dess kännetecken. Statsvetarna John Pressman och 

Aaron Wildavsky konkluderar i sin implementeringsstudie att: En lyckad 

implementering av en ny reform beror till stor del på hur den svagaste länken i kedjan 

bemöter reformen (Pressman & Wildavsky 1973). Det centrala här är att en reform 

eller ett politiskt beslut får svårt att genomföras på ett vällyckat sätt om inte alla är 

överens och bildar en konsistent sammanhållen styrkedja där reformen eller beslutet 

är förankrat och äger legitimitet/acceptans bland samtliga berörda aktörer som ska 

arbeta med genomförandeprocessen. Därför blir implementeringens utmaning att 

verkställa och leverera resultat i enlighet med de politiskt fattade beslut. 

 

                                                 
1
 Implementering och genomförande används som synonyma begrepp i uppsatsen. 
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Figur 2. Implementeringens klassiska utmaning. 

 

Statsvetaren Lennart Lundquist är ytterligare en forskare som avhandlat 

implementeringsteori, och det är främst tre olika frågor som enligt honom är centrala i 

implementeringsfasen (Lundquist 1987: 43, 87ff): 

 

1. Förstå; I vilken utsträckning begriper genomförarna beslutet och åtgärdens 

innebörd? 

2. Vilja: I vilken utsträckning önskar genomförarna att verkligen genomföra 

beslutet och påföljande åtgärd(-er)?   

3. Kunna: I vilken utsträckning förmår genomförarna att faktisk genomföra 

beslutet och åtgärd(-er), med tanke på tillgängligt resursinnehav? 

 

Ytterligare en viktig del i implementeringsfasen är naturligtvis planeringen på 

verksamhetsnivå inför genomförande av beslutet – i detta fall arbetet med att 

implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och 

omsorgssektorn i de olika kommunerna.  

 

Dessutom finns det två huvudsakliga skolor inom implementeringsforskningen som 

utgår antingen från ett ovanifrån och ner perspektiv (To-Down), eller nerifrån och upp 

perspektiv (Bottom – up) som kommer att redovisas nedan. 

 

 

Implementering
 
 
 
  

Resultat 

Förväntningar 
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1. Top- Down implementering: 

Ett rationellt teoretiskt perspektiv med en föreställning om att det är en linjär 

hierarkisk implementeringsprocess ovanifrån och ned i organisationen, där lägre 

nivåer omsätter den högre nivåns intentioner och mål i praktik (Premfors 1992:123ff). 

 

2. Bottom-Up implementering: 

Teorier som påstår att det finns stor sannolikhet för att lägre nivåer spelar en aktiv roll 

i implementering av beslut. Lägre nivåer har så stort inflytande att de kan diktera om 

avsedda villkorsförändringar. Det innebär att en lägre nivå kan omdefiniera mål, vilket 

innebär att de kan bedriva verksamhet utifrån egna målsättningar. I dessa fall finns 

en risk för att det kan uppstå en diskrepans mellan avsedda mål och uppnådda mål. 

En Bottom-Up implementering förutsätter enligt, Sabatier & Mazmanian (1979): 

 

- Klara och tydliga väldefinierade målbeskrivningar – logiska och konsistenta 

- Teori/ide´ som tydligt anger hur, orsak – verkan inom aktuellt problemområde 

uppnås 

- Bra med tydliga incitament för genomförarna alternativt sanktioner för att 

främja avsedda mål 

- Lojala, professionella genomförare/tjänstemän, yrkesgrupper 

- Stöd från intressegrupper och parlamentariskt stöd 

- Inga förändringar i socioekonomiska förhållanden som underminerar det 

parlamentariska/politiska stödet 

 

 

3.2 Utvärderingsperspektivet 

 

Från 1990-talet och framåt har utvärderingsivern ökat markant i offentlig sektor och 

har på allvarligt institutionaliserats. Detta kan tolkas som att utvärdering tas för givet 

som ett effektivt och självklart policyinstrument i styrning av offentliga verksamheter, 

enligt statsvetaren Lena Lindgren som har skrivit flera böcker om utvärdering inom 

offentlig sektor (Lindgren 2014:25). 
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I boken ”Uppdrag offentlig granskning” av Vicky Johansson och Lena Lindgren 

beskrivs, jämförs och analyseras fem förekommande granskningsformer inom 

offentlig sektor: tillsyn, revision, utvärdering, ackreditering samt kvalitets- och 

rankningssystem. Som författarna framhäver är det ett stort fokus riktat mot hur de 

offentliga medlen används av både media och allmänhet. Därför blir också vikten 

större av att offentliga projekt, verksamheter och åtgärder blir föremål för uppföljning, 

granskning och utvärdering i allt större utsträckning samtidigt som det ställs allt större 

krav om att resultaten offentliggörs i olika sammanhang. Som framgår är det att 

utvärdera en offentlig insats inte helt okomplicerad, utan det finns flera olika 

perspektiv och ansatser som kan användas när en utvärdering ska genomföras 

(Johansson & Lindgren 2013:89ff).  

 

Frågan är ofta vad uppdragsgivarna egentligen vill ha ut av en utvärdering; är det 

processen/tillvägagångssättet som ska utvärderas? Ja, det kan handla om att 

undersöka hur äldreomsorgen inom kommuner faktisk fungerar. Levereras det som 

”vi” lovar till våra kunder – Om inte hur avviker det? Ett annat perspektiv att bedriva 

utvärdering är att genomföra en utvärdering som söker efter att ta reda på vilka 

effekter en specifik åtgärd får. Exempelvis om vi internt i kommun har en utbildning i 

värdegrund för personalen inom äldreomsorgen kan det vara av intresse att ett 

halvår, eller ett år senare, undersöka huruvida medarbetarna har med sig 

värdegrundsperspektiven i vardagen när de besöker och bemöter våra kunder. I 

detta fall skulle en sådan utvärdering ge nyttig information om vilka effekter (positiva 

eller negativa) en sådan intern utbildning får för personalen i praktiken på längre sikt. 

Genom olika former av utvärdering kan således olika tänkbara perspektiv av 

genomförda offentliga insatser undersökas och ge nyttig kunskap för internt bruk 

inom organisationen (Dahlberg och Vedung 2001), men även för andra aktörer som 

verksamhetschefer, fram för allt för politiker som ska besluta om vilka åtgärder som 

ska prioriteras fram över. 

 

Som tidigare omnämnt är inte utvärderingar helt oproblematiska då det även här 

handlar om makten att bestämma vad som ska utvärderas, vem som ska utvärderas 

och slutligen hur en utvärdering ska genomföras i praxis (Vedung 2009). Svaren på 

vad, vem och hur kommer således att avgöra vilken information som utvärderingen 

kommer att bidra med när den är genomförd– kunskapsmässigt. Det finns flera 
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nivåer för utvärderingar som kan konstrueras, från brukarutvärdering till 

internationella system för kunskaps- och kvalitetsjämförelser. Däremellan finns också 

systemutvärdering på nationell nivå (Dahlberg & Vedung 2001:48), som innehåller 

statistik, analyser, utvärderingar, öppna jämförelser som t ex SKL och Socialstyrelsen 

arbetar med.  

 

Med anledning av studiens syfte vilket har för avsikt att undersöka ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorgssektorn (SOSFS 2011:9) när det 

gäller planering av genomförande och utvärderingar i form av egenkontroller utifrån 

ett kvalitetssäkringsperspektiv, kommer således några faser i policyprocessen att 

särskilt väljas ut. Vill också understryka att det inte är den politiska beslutsprocessen 

som är föremål för närmare undersökning i denna studie, utan snarare är det den 

verksamhetsorienterade planeringen av implementering och utvärdering. Det som är 

studiens fokus är hur verksamheterna i de olika kommunerna tänker arbeta utifrån 

dokumentstudier med ledningssystemet. Eftersom det primärt är en dokumentstudie 

som är uppsatsen arbetsmaterial, blir det främst verksamheternas planering av 

genomförande och utvärdering (i form av egenkontroll) av ledningssystemet som är 

möjligt att undersöka och som därmed kommer att bli studiens undersökningsobjekt.  
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4. Ledningssystem i tre olika värmländska kommuner 

I detta kapitel kommer de tre olika kommunernas ledningssystem att presenteras i 

storleksmässig ordning; Karlstads kommun, Sunne kommun och Storfors kommun. 

 

4.1 Karlstads kommun arbete med ledningssystem 

”Jag tror inte att någon kommun börjar från början, utan jag tror att de har väldigt 

mycket att bygga vidare på. Det är bra att börja samla sina dokument och vad ska man 

beteckna dem?...Ledningssystemet får inte bli en produkt som ser bra ut på papperet, 

men som inte går att använda för de som jobbar närmast brukarna/kunderna.” (Marie 

Johansson, utvecklingschef Karlstad kommun, ur filmklipp www.skl.se)
2
. 

I filmklippet som är informativt framgår det tydligt av Johanssons uttalanden att det är 

viktigt att börja med att sammanställa och få en överblick över alla de styrdokument 

som finns inom kommunen med koppling till berört verksamhetsområde inom vård 

och omsorg, som t ex policies, rutiner, utvärderingar, lathund, checklistor, riktlinjer 

etc. och sortera upp dessa för att se vilken rangordning de innehar. Det avgör sedan 

vilket handlingsutrymme och ram som olika verksamheter kan bedriva/utföra sin 

verksamhet inom. I Karlstads kommun3 ska kvaliteten i verksamheten säkerställas 

oberoende vem som är utförare, dvs. om det är upphandlat eller om det är 

kommunen själv som utför arbetet. Här understryks tydligt vikten av att uppdragen 

utförs lika, oberoende om det således är externa utförare eller kommunens egna. 

Organisationen med att lägga upp arbetet med ledningssystem har också varit viktigt 

där ledningssystemet inte enbart ses som en enskild ledningsfunktion, utan även är 

organiserat där olika tjänstemän innehar olika ansvar beträffande planering och 

genomförande av riktlinjer. Den organisation som planerar ska även kommunicera 

med utförarorganisationen så att processen inte stannar upp vid planeringsstadiet.  

Johansson framhäver vidare att det är viktigt att instruktionerna når fram till utförarna 

och att utförarna sedan uppnår de kvalitetsmålen som kommunen eftersträvar. Det är 

således viktigt att hela tiden fundera över vad policies, riktlinjer, instruktioner och 

andra styrdokument fyller för syften, och att de är förenliga med ledningssystemet för 

                                                 
2
 http://uppfoljningsguiden.se/artiklar/arbete-med-kvalitetsledningssystem/ 

3
 Karlstad kommun är organiserad via en tydlig beställar- utförarorganisation inom vård- och 

omsorgssektorn. (www.karlstad.se). 
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ett systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorgssektorn (Johansson, 

utvecklingschef Karlstads kommun).  

Det är MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska), omsorgskonsulenter, 

utvecklingschef, enhetschefer m.fl som ser till att ledningssystemet hålls levande och 

komplett. Denna grupp träffas två gånger per månad för att stämma av och ta upp 

frågeställningar, osäkerhet kring riktlinjer etc. (Johansson, utvecklingschef Karlstads 

kommun). 

 

Figur 3. Organisation av ledningssystemet i Karlstads kommun
4
. 

 
Policy är breda formuleringar med definierade mål och medel som skall vara 

styrande för verksamheten inom aktuellt politikområde (Buse m.fl 2012). Riktlinjer 

beskriver förvaltningens tillämpning av en lag eller en föreskrift där det krävs ett 

förtydligande eller anpassat arbetssätt. Riktlinjer är gemensamma för samtliga 

verksamheter och utformas alltid på förvaltningsövergripande nivå. De gäller för alla 

verksamheter inom egenregin och för externa utförare. Instruktioner är en 

beskrivning av arbetsmetoder och tillämpning av riktlinjer eller andra styrdokument. 

                                                 
4
 http://uppfoljningsguiden.se/wp-content/uploads/2013/05/Karlstad-Ledningssystem.pdf 

Policy 

Riktlinjer 

Instruktion 
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Instruktionerna kan utformas olika beroende typ av verksamhet och utformas på 

arbetsplatsnivå5. Modellen ovan ger en tydlig prägel av Top-Down implementering. 

4.1.2 Kvalitetsperspektivet i ledningssystemet  

Utifrån dokumentet ”Kvalitetsmanual, ledning och styrning för vård och 

omsorgsnämnden” kan det utläsas att kvalitetskraven är utformade inom 

målområdena på olika sätt. Antingen som mått, ambitioner eller indikatorer. 

Kvalitetskraven är utformade av verksamhetsbeställaren och beskriver vilka 

prestationer och resultat som förväntas inom arbetsprocesserna som underlag för 

verksamhetsbeställning, verksamhetsuppföljning och tjänstegarantier. Det är alltså 

enbart interna mått för verksamhetsutvecklingen. Kvalitetskraven följs upp vid interna 

kvalitetskontroller, vilka utförs av tillsynsenheten (”Kvalitetsmanual, ledning och 

styrning för vård och omsorgsnämnden” i Karlstads kommun 2017: 15f). 

 

Vidare framgår det tydligt att värdegrundsarbetet är något som det läggs vikt vid i ett 

eget avsnitt ur Kvalitetsmanualen, där värdegrunden framstår som en beskrivning av 

hur verksamheterna vill uppfattas av kunderna.  

”Varumärket vårdas genom att vi sköter och utvecklar våra arbetsprocesser, så 

att vi får stabilitet i både drifts- och utvecklingsarbetet. Service- och 

värdighetsgarantier är utfästelser till våra kunder”6. 

I övrigt finns det en följande lista som översiktligt redovisar de kvalitetskrav som Karlstads 

kommun strävar efter att upprätthålla  

Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetskrav  

 Utförare ska följa vård- och omsorgsförvaltningens fastställda 

värdighetsgarantier samt följande kvalitetskriterier;  

 Alla kunder ska ha en genomförandeplan som säkerställer att kunden är 

delaktig och har inflytande över sin vård och omsorg.  

                                                 
5
 http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kommunens_organisation/vard-och-

omsorg/ledningssystem/ledningssystem---kvalitetsmanual-2017-03-23.pdf 
6
 (”Kvalitetsmanual, ledning och styrning för vård och omsorgsnämnden” i 

Karlstadskommun 2017: 16). 
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 Bemanningen ska motsvara verksamhetens uppdrag och att medarbetarna 

har den kompetens som uppdraget kräver.  

 Utföraren ska arbeta systematiskt för att säkerställa att omsorgskontinuitet 

uppnås vid utförandet av insatser.  

 

 Utföraren ska erbjuda patient att medverka i de nationella register som vård- 

och omsorgsförvaltningen beslutar.  

    Utföraren ska erbjuda patient riskbedömningar.  

  Utföraren ska tillse att riskbedömd patient har en vårdplan innehållande         

utredning, åtgärder, uppföljning och resultat.  

  Utförare som bedriver verksamhet med ansvar för heldygnskost (planering, 

inköp, servering) ska upprätta och tillämpa instruktioner för hela dygnets 

måltidsordning i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer gällande 

nutrition.  

 Utföraren ska säkerställa att risker för vårdskador samt händelser som medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada rapporteras enligt vård- och 

omsorgsförvaltningens riktlinje.  

 Utföraren ska hantera synpunkter och klagomål på verksamheten som en del i 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

 Utföraren ska uppmärksamma, utreda och hantera missförhållanden i enlighet 

med bestämmelserna om Lex Sarah.7  

 

4.1.3 Systematiskt förbättringsarbete – egenkontroll  

Verksamheten vid vård och omsorgsnämnden planeras utifrån förutsättningar givna i 

organisationens interna styrnings- och uppföljningsmodeller, definierade 

verksamhetsprocesser, kvalitetskrav, service- och värdighetsgarantier, mål, 

verksamhetsuppdrag, uppdrag runt kund, tillgång till medarbetare samt ekonomiskt 

                                                 
7
 http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kommunens_organisation/vard-och-

omsorg/ledningssystem/ledningssystem---kvalitetsmanual-2017-03-23.pdf 
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tilldelade resurser. Även om samtliga inblandade (handläggare, chef, medarbetare i 

utförande arbetslagen) tillhör olika organisationer, skall ett etablerat samarbete finnas 

så att kundens behov kan tillgodoses på bästa tänkbara sätt 8. 

I Karlstads kommun arbetas det även efter ett förbättringshjul i en cyklisk process, 

vilket syftar till framtida förbättring och kvalitetssäkring. 

Utifrån förbättringscirkeln som beskriver det systematiska arbetssättet för god kvalitet 

och ständiga förbättringar i kommunen är det tänkt att ledningssystemet ska tillämpas 

utifrån ett processperspektiv. Ett varv i hjulet innebär således att verksamheten 

planeras och genomförs, att utfallet följs upp och att åtgärder utifrån utfallet vidtas, t 

ex genom avvikelserapportering. Det finns en årsplanering nedbruten månadsvis där 

de olika momenten i förbättringscykeln nedan tydligt kan anknytas till. 

 

Figur 4. Förbättringscirkeln. 

 

Egenkontrollen vid vård- och omsorgsnämnden i Karlstad kommun är 

verksamhetsutförarens verktygslåda för; uppföljning, som genomförs utifrån flera 

olika uppföljningar och mätningar. T ex Kvalitetskontroll kund, Nationell statistik, 

Lokal statistik, Tillsyn, Sammanställningar av avvikelser, Klagomål och synpunkter 

samt resultat av Tematisk kontroll. Uppgifterna sammanställs sedan och analyseras 

samt relateras till berört verksamhetsuppdrag eller avtal, kvalitetskrav och andra 

uttalade förväntningar på utföraren (mål och åtagande i enlighet med den strategiska 
                                                 
8
 http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kommunens_organisation/vard-och-

omsorg/ledningssystem/ledningssystem---kvalitetsmanual-2017-03-23.pdf 

Planera 

Genomföra 

Följa 
upp 

Åtgärda 



 25 

planen). Vidare framkommer det också att det i samband med avtalsuppföljningar 

eller annars på förekommen anledning resonerar beställare om uppdrag och utfall 

baserade på egenkontrollen. Skulle det visa sig att utfallet inte motsvarar 

överenskommelser eller uttalade förväntningar kan verksamhetsbeställare ställa krav 

på förbättringar, och en särskild plan för detta upprättas. Tillsynsenheten följer 

därmed arbetet med förbättringar och verksamhetsbeställare samt hålls underrättad 

om hur arbetet fortskrider. Detta sker fram till dess att tillräckliga förbättringar har 

genomförts i aktuellt ärende9. 

 

4.2 Sunne kommuns arbete med ledningssystem 

 

Nu har det inom äldreomsorgen i Sunne, under de senaste åren, arbetats 

kontinuerligt med att utveckla och arbeta fram ett lämpligt och användbart 

ledningssystem, vilket regelbundet ska följas upp. Arbetet med det nya 

ledningssystemet har skett i samarbete med managementkonsultföretaget 

Ensolution, vilka arbetar med att utveckla IT-stöd relaterat till ledningssystem inom 

hälso- och sjukvårdssektorn. 

 

Initiativet till detta arbete har tagits mot bakgrund av Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd som har utfärdats, men också för att det tidigare har saknats ett väl 

fungerande ledningssystem som alla enheter har använt sig utav. Tidigare 

ledningssystem som har implementerats inom äldreomsorgen i Sunne kommun 

präglats av bristfällig systematik och kontinuitet. Det har m.a.o. varit oklart vem som 

varit ansvarig för uppföljning och utveckling av detsamma. Det har saknats ett väl 

fungerande systematiskt kvalitetsarbete med rutiner ute hos alla enheter och ute i 

verksamheterna. Mot bakgrund av detta är det därför intressant att närmare 

undersöka hur nuvarande (det nya) ledningssystem som implementerades år 2013 i 

Sunne kommun är tänkt att fungera i förhållande till de uttalade krav på 

ledningssystem som Socialstyrelsen reser i sina föreskrifter och allmänna råd som 

har utfärdats (SOSFS 2011:9). Tidigare ledningssystem har haft en mer informell 

                                                 
9
 http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kommunens_organisation/vard-och-

omsorg/ledningssystem/ledningssystem---kvalitetsmanual-2017-03-23.pdf (s.18). 

http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kommunens_organisation/vard-och-omsorg/ledningssystem/ledningssystem---kvalitetsmanual-2017-03-23.pdf
http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kommunens_organisation/vard-och-omsorg/ledningssystem/ledningssystem---kvalitetsmanual-2017-03-23.pdf
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karaktär där kraven om dokumentation inte har varit lika tydliga, och det har heller 

inte följts upp regelbundet över tid.  

 

Mitt intryck, efter att ha arbetat som enhetschef inom kommunen några år, var att det 

tidigare ledningssystemet hade i någon bemärkelse fått format ”sig själv”, där det 

fungerade på vissa enheter och verksamheter, men inte över allt inom vård- och 

omsorgssektorn. Detta samtidigt som det inte fanns en enhetlig systematik, rutiner 

och styrning om hur det förra ledningssystemet skulle fungera. 

 

 

4.2.1 Beskrivning av ledningssystemet inom vård- och 

omsorgssektorn i Sunne kommun 

 

I den förra detta Socialnämndeni arbetades det redan år 2012 med att ta fram ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där grunderna för ledningssystemet 

lades för hela den sociala sektorn inklusive äldreomsorgen. I dokumentet 

”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” där ledningssystemet för Sunne 

kommuns socialnämnd håller på att utarbetatsii kan följande utläsas: 

 

”Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra sysslans krav. Ledningssystem för ett systematiskt 

kvalitetsarbete innebär att vi arbetar utifrån ett systemperspektiv där 

fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och 

styrning samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa 

strukturer.” 

 

 

4.2.2 Kvalitetsperspektivet i ledningssystemet 

 

Det framgår tydligt i dokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” att 

medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens kvalitet ger en värdefull 

information i arbetet med att säkra kvaliteten, och vidareutveckla vården och 
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omsorgen. Härigenom blir verksamheten en lärande organisation, enligt de mål som 

socialnämndens dokument anger. 

 

Sunne kommun arbetar kontinuerligt med att mäta kvaliteten inom äldreomsorg 

genom att aktivt delta i SKL:s olika projekt och Socialstyrelsens mätningar av kvalitet: 

I ”Äldreguiden”, ”Öppna Jämförelser” och ”Kommunens kvalitet i korthet” anges ett 

flertal mått för mätning av kvalitet inom äldreomsorgen, där data samlas in och 

dokumenteras. Några av dessa mått tillämpas även inom andra verksamhetsgrenar 

än äldreomsorgen inom den sociala sektorn i kommunen, som t ex LSS, Individ och 

familjeomsorg. Dessa mått definierar idag verksamhetens kvalitetskriterier.  

 

 

4.2.3 Systematiskt förbättringsarbete – egenkontroll  

Verksamheten är tänkt att med stöd av ledningssystemet förmå planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det systematiska 

förbättringsarbetet består av; riskanalys, egenkontroll, utredning av rapporter och 

synpunkter, förbättrande åtgärder samt förbättring av processer och rutiner inom 

respektive verksamhetsområden. 

 

Kvalitetsarbetet pågår ständigt inom hela den sociala sektorn, inklusive 

äldreomsorgen, inom Sunne kommun. I kommunen arbetar verksamheterna vidare 

med utvecklingsarbetet enligt det så kallade förbättringshjulet – se figur nedan. 
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Förbättringshjulet 
 

 
 

Figur 5. Förbättringshjulet i Sunne kommuns ledningssystem. 

 

Beträffande egenkontroll finns även dessa två beståndsdelar utvecklade och är 

således förekommande inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i 

ledningssystemet. Detta framgår inte minst av att det finns en utvecklad 

avvikelserapportering där utebliven, eller felaktiga insatser dokumenteras. Det finns 

också utarbetade rutiner för verksamheterna inom äldreomsorgen att ta emot och 

utreda klagomål och synpunkter. Framkomna avvikelser ska snarast 

korrigeras/åtgärdas, och medföra att verksamheten ifråga både nu och framgent ser 

över sina processer och rutiner för att komma tillrätta med problemet/-n. Utifrån 

inkomna avvikelserapporter är tanken att den fortlöpande verksamhetsstyrningen ska 

utvecklas och förbättras för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Det finns även en 

uttalad ide´/tanke om att verksamheten därigenom blir en lärande organisation 

(Socialnämnden, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 2012). Detta 

indikerar att Sunne kommun arbetar med en Bottom-Up ansats i planerings- och 

implementeringfaserna. 
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Egenkontroll innebär att det inom äldreomsorgen i Sunne kommun arbetas 

systematiskt med att följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Det 

innebär även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner 

som ingår i ledningssystemet. Egenkontroll inom kan innefatta (Socialnämnden, 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 2012): 

 

- jämförelser av verksamhetens resultat 

- granskning av journaler, akter och dokument via internkontrollplanen 

- inhämtande av synpunkter 

 

Det är många olika dimensioner och nedbrutna kriterier vilka används som konkreta 

mått inom äldreomsorgen i Sunne kommun för att mäta kvaliteten på äldreomsorgen, 

och som kan relateras till gällande bestämmelser och lagstiftning. Resultaten av 

dessa mått arbetas det numera med att kommunicera och återkoppla fortlöpande till 

berörda chefer inom respektive enheter för att se hur vi ligger till med kvaliteten inom 

de olika undersökta dimensionerna. Underlaget används även för att se vart det 

framöver kan behövas mera resurser (Engström, MAS Sunne kommun 2015). 

 

4.3 Storfors kommuns arbete med ledningssystem 

Även i Storfors kommun finns ett utarbetat styrdokument som är antagen av 

kommunstyrelsen ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 

verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)” som har 

bäring på utvecklingen av ett ledningssystem inom vård- och omsorgssektorn.  Enligt 

den information som framkommer är syftet med ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete att: ”systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 

verksamheten”.10 Dock framgår det heller inte mera information i det aktuella 

                                                 
10

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%
C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf (s.3) 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
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kommunstyrelseprotokollet om hur resonemanget bakom arbetet med att ta fram ett 

ledningssystem11.  

Verksamheterna ska uppmuntra medarbetarna till att delta i kvalitetsarbetet genom 

ett råder öppet klimat. Systemtänk i stället för ”syndabockstänk” poängteras, i 

styrdokumentet. Vid framtagande eller förbättring av processer och rutiner diskuterar 

enhetschef med medarbetarna i syfte att få rutiner enkla och förståeliga samt 

förankrade. Rutiner läggs upp på kommunens intranät och kommuniceras ut på 

arbetsplatsträffar som hålls minst 8 gånger per år. 12 

 

4.3.1 Kvalitetsperspektivet i ledningssystemet  

Med kvalitet avses, utifrån det föreliggande dokument, att de krav och mål som gäller 

för verksamheten enligt de lagar, förordningar och föreskrifter och beslut uppfylls i 

verksamheten. (SOFS 2011:9) I Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service 

för vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns 

övergripande mål och grundläggande värderingar, som Storfors kommun riktar in sig 

emot:  

 Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet  

 Utgår från helhetssyn, är samordnande och präglade av kontinuitet  

 Är kunskapsbaserade och effektivt utförda 

  Är tillgängliga och jämlikt fördelade  

 Är trygga, säkra och präglade av rättsäkerhet i myndighetsutövningen  

Dessutom ska verksamheten kännetecknas av:  

 Attraktivt boende som kännetecknas av trivsel och trygghet 

  Individens delaktighet och självbestämmande  

                                                 
11

 http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9362/1461570008888/KS+2016-03-
21+%C2%A7+59-84.pdf 
 
12

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%
C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf (s.8). 
 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9362/1461570008888/KS+2016-03-21+%C2%A7+59-84.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9362/1461570008888/KS+2016-03-21+%C2%A7+59-84.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
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 God service, information och tillgänglighet anpassad utifrån kundernas behov 

  Kompetenta medarbetare med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt 

 

Enligt styrdokumentet ska kommunstyrelsen13 identifiera, beskriva och fastställa de 

processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 

2011:9). Det är med utgångspunkt från genomförda/verkställda processer som 

förbättringar kan genomföras, enligt kommunens styrdokument. Nedanstående figur 

illustrerar huvudprocessen inom de verksamheter som lyder under SoL, LSS och 

HSL:

 

Figur 6. Huvudprocess. 

Som framgår av figuren ovan är det individens behov som är utgångspunkten för en 

bedömning av insatser som sedan ligger till grund för genomförande av insatser, som 

sedan utvärderas och slutligen görs en bedömning av om behovet är tillgodosedd 

och insatsen kan avslutas. 

Under den övergripande huvudprocessen finns flertalet delprocesser: 

  Handläggning SoL, LSS, LVM, LVU, avgifter  

 Verkställighet av insatser SoL, LSS, LVM, LVU  

 Icke-verkställda beslut  

 Hälso- och sjukvård  

- Förskrivning av tekniska hjälpmedel  

- Hemrehabilitering  

                                                 
13

 I Storfors kommun liksom i Sunne kommun har den klassiska nämndstrukturen under senare år 
ersatts av kommunstyrelse som nämnd, vilka har ett antal utskott sorterade inunder sig, som är 
indelade enligt bildning, sociala frågor och allmänna utvecklingsfrågor. 

Individens 
behov 

Bedömning  Genomförande Utvärdering 
Tillgodosedd 
behov/Insats 

avslutas 
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- Hemsjukvård  

 Förebyggande arbete (Senior Alert m.m.) 

  Våld i nära relationer  

 Föräldrabalken  

 Kommunens åtgärder för arbetslösa personer över 20 år  

 Kommunalt mottagande och integration av flyktingar och ensamkommande barn  

Till varje process ovan knyts det an till de riktlinjer/rutiner som är aktuella i 

kommunen. Riktlinjerna och rutinerna ska vara fastställda och beslutade på den nivå 

där mandat att besluta om detta ligger. I processen ovan avsikten den att 

förvaltningens riktlinjer och rutiner för utredning och bedömning av behov hålls 

samman, enligt kommunens styrdokument14.  

 

4.3.2 Systematiskt förbättringsarbete – egenkontroll 

 

Även i Storfors kommun finns en cyklisk modell framtagen, ett så kallad 

Förbättringshjul som visar hur kvalitetsarbetet går till. Efter att man har planerat och 

genomfört verksamheten följer man upp och åtgärdar brister för att åstadkomma 

förbättringar 

                                                 
14

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%
C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf (s. 5). 
 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
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Figur 7. Förbättringshjulet i Storfors kommuns ledningssystem. 

Årligen, i samband med redovisning av förra årets resultat, tas det systematiska 

förbättringsarbetet upp på arbetsplatsträff av medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS). Genomgång av rutiner avseende riskanalyser, egenkontroller, 

rapporteringsskyldigheten och klagomål/synpunkter sker. Varje enskild avvikelse och 

klagomål/synpunkt tas fortlöpande upp på arbetsplatsträff (APT) i syfte att förbättra 

verksamhetens kvalitet. Vidare är personalen skyldig att arbeta utifrån processer och 

rutiner. Utifrån resultaten av egenkontroller samt sammanställning och analys av 

klagomål/synpunkter och rapporteringsskyldighet av vårdskador/missförhållande 

bestäms vilka förbättringar/utbildningsbehov som behövs för att säkerställa 

verksamhetens behov och kvalitet.15 

 

Enligt styrdokumentet ska Kommunstyrelsen ansvara för att utöva egenkontroller. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 

kunna säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Inom varje enhet ska det 

beslutas om vilka egenkontroller som ska utföras, och dessa ska utföras fyra (4) 

gånger per år. Egenkontrollerna ska sedan vara föremål för analys, och eventuella 

brister ska åtgärdas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska/enhetschef ansvarar för att 

                                                 
15

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%
C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf (s.8). 
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http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
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sammanställa resultaten från egenkontrollerna. På arbetsplatsträff (APT) rapporteras 

sammanställningen sedan ut till verksamheten för återkoppling. Avrapportering till 

kommunstyrelsen sker en gång per år. Av styrdokumentet framgår även att det är 

kommunstyrelsen som ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 

verksamhetens kvalitet. Det finns även uttalat i styrdokumentet att hälso- och 

sjukvårdspersonal äger skyldighet att rapportera till MAS eller berörd enhetschef om 

vårdskador och missförhållanden råder16. 

Utifrån erhållna resultaten av egenkontroller samt sammanställning och analys av 

klagomål/synpunkter och rapporteringsskyldighet av vårdskador/missförhållande ska 

de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Om resultaten 

visar att processer och rutiner inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens 

kvalitet ska dessa förbättras (SOFS 2011:9). Utifrån resultaten av egenkontroller, 

sammanställning och analys av klagomål/synpunkter, rapporteringsskyldighet av 

vårdskador/missförhållande samt uppkomna synpunkter från arbetsplatsträffar 

bedömer ledningsgrupp/enhetschef åtgärder som behöver vidtas och/eller 

processer/rutiner som behöver förbättras för att säkra verksamhetens kvalitet fyra (4) 

gånger/år. På arbetsplatsträffar (APT) rapporteras sammanställning av förbättrande 

åtgärder i verksamheten/förbättring av processer/rutiner ut till verksamheten.  

  

                                                 
16

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%
C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf (S6f) 
 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf


 35 

5. Analys och slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer jag att analysera de tre valda kommunernas 

systematiska kvalitetsarbete i form av hur det är planerat att fungera när det gäller 

arbetet med genomförande och utvärderingar i form av egenkontroller. Därefter 

kommer slutligen uppsatsens slutsatser och avslutande diskussion att redovisas. 

 

5.1 Jämförande analys 

I detta kapitel kommer en jämförelse av de tre olika kommunerna att göras utifrån hur 

arbetet med ledningssystemet planeras i genomförande- och utvärderingsfasen. De 

centrala delar/punkter i respektive fas i varje kommun kommer att lyftas fram och 

sedan sammanfattas i ett analysschema. När det är presenterat kommer jag att 

diskutera vilka likheter respektive skillnader som eventuellt kan utkristalliseras mellan 

de undersökta kommunerna. 

 

5.1.1 Planering av genomförandefasen i tre värmländska kommuner 

Nedan följer ett analysschema som ger en översikt över hur de tre valda 

kommunerna (Karlstad, Sunne och Storfors) planerar att arbeta med att 

implementera ledningssystemet. Det samlade intrycket är att samtliga undersökta 

kommuner har en utvecklad planering för hur de tänker att implementera 

ledningssystemet och samtidigt säkerställa kvaliteten inom vård- och 

omsorgssektorn.  Detta gäller oberoende kommunstorlek och resursinnehav. 

Däremot förefaller det som om att Karlstad och Storfors kommun har kommit ett steg 

längre i planeringsarbetet då de har ledningssystemet i ett samlat styrdokument. I 

Storfors har även styrdokumentet antagits av kommunstyrelsen. I Sunne kommun 

finns ett ledningssystem utvecklat i olika beståndsdelar. Skillnaden är att 

beståndsdelarna inte är samlade i ett styrdokument som i Karlstad och Storfors, utan 

de finns i olika dokument som handlar t ex om avvikelserapportering, och även i ett 

datasystem. Karlstad kommun har en tydlig Top-Down planering/styrning, medan det 

i Storfors och Sunne kommun framgår att dessa två kommuner snarare arbetar med 
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ett Bottom-Up perspektiv där det framgår att avvikelser och ev. klagomål tas upp på 

APT-möten eller vid liknande forum.  



 37 

 

Figur 8. Analysschema: Planering av genomförandefasen i tre värmländska kommuner. 

 

 Karlstads 

kommun 

Sunne 

kommun 

Storfors 

kommun 

Planering av 

genomförande 

- Tydlig nivåuppdelning i policy, 

riktlinjer och instruktioner. 

-Gäller oberoende extern eller 

intern utförare. Beställar- 

utförarmodell tillämpas 

-Uttalade kvalitetskrav genom 

ambitioner, mått och indikatorer 

- Läggs vikt vid 

värdegrundsarbetet 

- Utförare ska följa 

värdighetsgarantier 

- Genomförandeplan- att kunden 

är delaktig och har inflytande 

inför sitt vårdbehov. 

-Omsorgskontinuitet 

- Erbjuda kunder att medverka i 

de nationella register 

- Utföraren ska erbjuda patient 

riskbedömning. Riskbedömd 

patient ska ha en vårdplan.  

- Risker för vårdskador samt 

händelser som medfört eller 

hade kunnat medföra en 

vårdskada ska inrapporteras.  

- Utföraren ska hantera 

synpunkter och klagomål på 

verksamheten.  

- Utföraren ska uppmärksamma, 

utreda och hantera 

missförhållanden  enligt Lex 

Sarah 

- Top-Down planering/styrning 

- Ledningssystemet ska 

användas för att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och 

säkra sysslans krav. 

- Arbetar utifrån ett 

systemperspektiv. 

- Medarbetarnas erfarenheter 

avseende verksamhetens 

kvalitet bidrar till att säkra 

kvaliteten, och vidareutveckla 

vård och omsorg.  

- Deltar i nationella mätningar 

av kvalitet /register. 

Bottom-Up planering/styrning 

- Systematiskt och fortlöpande arbete med 

att utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet genom att; planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten”. 

- Uppmuntra medarbetarna till att delta i 

kvalitetsarbetet i ett öppet klimat. 

Systemtänk i stället för ”syndabockstänk” 

poängteras. 

- Få rutinerna enkla och förståeliga samt 

förankrade. 

- Respekt för människors 

självbestämmande och integritet 

- Utgår från helhetssyn, är samordnande 

och präglade av kontinuitet  

- Är kunskapsbaserade och effektivt 

utförda 

 - Är tillgängliga och jämlikt fördelade  

- Är trygga, säkra och präglade av 

rättsäkerhet i myndighetsutövningen  

- Attraktivt boende som kännetecknas av 

trivsel och trygghet 

- Individens delaktighet och 

självbestämmande  

- God service, information och 

tillgänglighet anpassad utifrån kundernas 

behov 

 - Kompetenta medarbetare med ett 

utvecklingsorienterat förhållningssätt 

- Bottom-Up planering/styrning 
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5.1.2 Utvärderingsfasen i form av egenkontroll i tre värmländska kommuner 

I utvärderingsfasen är det uppenbart att samtliga kommuner har ett likartad sett att 

förhålla sig till utvärdering, genom att samtliga kommuner arbetar utifrån ett 

förbättringshjul som är att betrakta som en cykliskt/roterande lärandeprocess. Alla 

kommuner arbetar med olika uppföljningsrutiner där egenkontrollen följs upp både på 

lokal nivå såväl som i nationella kvalitetsregister innehållande olika nyckeltal. 

 Karlstads 

Kommun 

Sunne 

kommun 

Storfors 

Kommun 

Utvärdering 

Egen 

kontroll 

- Förbättringshjul - en cyklisk 

process 

- Flera olika uppföljningar och 

mätningar. Till exempel: 

Kvalitetskontroll kund, 

Nationell statistik, Lokal 

statistik, Tillsyn, 

Sammanställningar av 

avvikelser, Klagomål och 

synpunkter samt resultat av 

Tematisk kontroll. 

- Om utfallet inte motsvarar 

överenskommelser eller 

uttalade förväntningar kan 

verksamhetsbeställare ställa 

krav på förbättringar, och en 

särskild plan för detta 

upprättas. 

- Tillsynsenheten följer arbetet 

med förbättringar och 

verksamhetsbeställare samt 

hålls underrättad om hur 

arbetet fortskrider. Detta sker 

fram till dess att tillräckliga 

förbättringar har genomförts i 

aktuellt ärende. 

- Förbättringshjul - en cyklisk 

process 

- Riskanalys, egenkontroll, 

utredning av rapporter och 

synpunkter, förbättrande åtgärder 

samt förbättring av processer och 

rutiner. 

- Rutiner;  avvikelserapportering. 

Avvikelser ska snarast 

korrigeras/åtgärdas. 

- Rutiner för att ta emot och 

utreda inkomna klagomål och 

synpunkter. 

- Arbetar systematiskt med att 

följa upp och utvärdera den egna 

verksamhetens resultat som 

jämförs 

- Granskning av journaler, akter, 

dokument via internkontrollplanen 

- Resultaten av dessa mått 

arbetas det med att kommunicera 

och återkoppla fortlöpande till 

berörda chefer inom respektive 

enheter för att se hur vi ligger till 

med kvaliteten. 

- Syftar till att verksamheten blir 

en lärande organisation. 

- Förbättringshjul - en cyklisk process 

- I samband med redovisning av förra årets 

resultat, tas det systematiska förbättringsarbetet 

upp på arbetsplatsträff av (MAS). Genomgång 

av rutiner; riskanalyser, egenkontroller, 

rapporteringsskyldighet och 

klagomål/synpunkter. 

- Avvikelser och klagomål/synpunkter tas 

fortlöpande upp på (APT) i syfte att förbättra 

verksamhetens kvalitet. 

- Personalen har rapporteringsskyldighet av 

vårdskador/missförhållanden. 

- Mot bakgrund av erhållna resultat bestäms 

därefter vilka förbättringar/utbildningsbehov som 

behövs för att säkerställa verksamhetens behov 

och kvalitet. 

- Utifrån resultaten av egenkontroller, 

sammanställning och analys av 

klagomål/synpunkter,  

- Rapporteringsskyldighet av vårdskador och 

missförhållande. Synpunkter hämtas in från 

(APT). Enhetschef bedömer vilka åtgärder som 

behöver vidtas, och/eller processer/rutiner som 

behöver förbättras för att säkra verksamhetens 

kvalitet. Fyra (4) gånger/år.  

Figur 9. Analysschema av utvärderingsfasen beträffande egenkontroll i tre värmländska kommuner. 
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5.2 Slutsatser 

Mot bakgrund av genomförd studie kan följande övergripande slutsats dras: 

Planeringen av implementering och utvärdering av ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) inom vård- och omsorgssektorn är lika väl utvecklad 

oberoende av kommunstorlek. Samtliga undersökta kommuner täcker utifrån denna 

studie in de förväntningar som Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) föreskriver och 

rekommenderar. I det avseende arbetar kommunerna i studien likartad, även om de 

punkter som framhävs i analysscheman ovan inte är helt överensstämmande 

beträffande formuleringar och ordval. Dock menar jag att samtliga kommuner samlat 

sett arbetar likartat. Sunne kommun avviker något i form, då de inte har ett samlat 

styrdokument för ledningssystemet att arbeta utifrån. Här finns det 

utvecklingspotential för Sunne kommun när det gäller att utarbeta ett samlat 

styrdokument för ledningssystemet inom vård- och omsorgssektorn. En annan 

slutsats är att Karlstads kommun har antagit en tydlig Top-Down ansats när det gäller 

planering och implementering av ledningssystemet, medan Storfors och Sunne 

kommun arbetar utifrån Bottom-Up ansats.  

När det gäller utvärderingsfasen och egenkontrollen är den samlade bilden att alla 

kommuner har väl utvecklade verktyg för att hantera egenkontroll. Detta talar, samlat 

sett, för att de planeringsverktyg som kommunerna innehar när det gäller planering, 

implementering och utvärdering täcker de krav på ett systematiskt kvalitetsarbete 

inom vård- och omsorgssektorn. har varit lyckad. I studien finns det inga tydliga 

belägg som kan styrka att större kommuner har mer utvecklade planeringsverktyg än 

vad mindre kommuner innehar. Däremot har Karlstad kommun och Storfors kommun 

kommit ett steg längre när det gäller att samla ledningssystemet i ett styrdokument, 

vilket ger en bra översikt för både ledning och medarbetare samt medborgare. I övrigt 

förefaller samtliga kommuner täcka in de uppgifter i ledningssystemen som 

Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) föreskriver och rekommenderar. 

 

5.3 Avslutande reflektioner och uppslag till vidare studier 

När de tre värmländska kommunerna har undersökts har det inom ramen för denna 

studie inte av tidsskäl och utrymme varit möjligt att genomföra en faktisk utvärdering 
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av hur kommunerna i praktiken har tillämpat ledningssystemet mot bakgrund av 

former för; planering, implementering och utvärdering. Nästa naturliga steg skulle 

vara att genomföra en sådan utvärdering. Det är en framtida möjlig 

undersökningsuppgift att ta sig närmare an, liksom att även undersöka flera 

kommuner i Värmland, och även i andra delar av landet, och jämföra för att se 

huruvida det finns skillnader i hur de tillämpar ledningssystemet för att uppnå ett 

systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorgssektorn utifrån t ex; 

kommunstorlek/resurser och/eller geografisk belägenhet. 
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i
 Socialnämnden i Sunne avvecklades i samband med den organisationsförändring som 
implementerades fr.o.m. årsskiftet 2015 där socialnämnden lades ner. Sunne kommun avvecklade 
den traditionella nämndstrukturen och införde utskott i stället, t ex socialutskott, som är ett beredande 
organ. Det är numera kommunstyrelsen som är ansvarig och beslutande nämnd.  
ii
 Sunne kommun håller fortfarande på att arbeta fram ett ledningssystem vilket innebär att det inte är 

ett slutgiltigt dokument som är tillgänglig. 
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