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Sammanfattning	 	
 
Med grund i Sveriges åldrande befolkning har privat driven äldreomsorg i hemmet 
blivit allt vanligare. Det kan minska den ekonomiska bördan för myndigheter och även 
höja kvalitén på vården. Det kan dock också leda till kostnadsminimering där anställdas 
och äldres behov sätts i andra hand och ger utrymme till vårdskandaler och svenska 
kommuner är i slutändan ansvariga för de verksamheter som bedriver dessa tjänster. 
Svenska kommuner har också ett samhällsansvar mot sina medborgare och ett intresse 
för social hållbarhet. Vi utreder i denna studie om de kan använda sig av privata 
utförares sociala hållbarhetsredovisning i deras arbete kring uppföljning, upphandling 
eller andra områden av intresse. Vi utreder också vad de i denna redovisning vill veta 
och hur de vill ha den presenterad.  
 
Genom 9 intervjuer med representanter från 9 svenska kommuner som implementerat 
Lagen om Valfrihetssystem utreder vi dessa frågor. Vi finner att de har ett intresse för 
social hållbarhetsredovisning från sina utförare och att de ser tre användningsområden 
för detta: I uppföljningsarbetet av verksamheter, för jämförelse som ger en bild av vilka 
verksamheter kommunen har och som även kan hjälpa alla aktörer att bli bättre, samt 
för en försäkring om kompetensförsörjning framåt så att kommunen kan se att utförare 
arbetar hållbart för att kunna leverera tjänster även längre fram. Det som informanterna 
finner mest intressant med sådan redovisning tycks vara indikatorer från ett 
brukarperspektiv och indikatorer från ett arbetar- och samhällsperspektiv som kan peka 
på förbättrad kvalitet av verksamheten och även betrygga och främja yrket och 
yrkesverksamma för framtiden. Viktigt är att redovisningen inte är komplex och inte tar 
för mycket tid eller pengar i anspråk från utförarnas egentliga verksamhet att bedriva 
hemtjänst. Presentationen bör vara enkel i sitt slag utan långa textstycken och 
indikatorerna bör mätas genom en kombination av objektiva och subjektiva mått som 
beslutats spegla det de ämnar mäta.  
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Social redovisning, Användare av 
hållbarhetsredovisning, Sociala indikatorer, Privat äldreomsorg, LOV 
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1.	Inledning	
Vi kommer i detta kapitel ge en bakgrundsbeskrivning till vårt ämne och problem och 
ge en bild av forskningsområdet som studien berör.  

1.1	Problembakgrund	
Hållbarhet är ett begrepp som de flesta känner igen och har en uppfattning om. Över de 
senaste 40-50 åren har medvetenheten kring begreppet och dess betydelse vuxit sig allt 
större och idag finns en mängd olika certifikat och märkningar för att på ett eller annat 
sätt poängtera hållbarhet. Bland dem finns både miljömässiga märkningar, exempelvis 
ekologiska matvaror eller papper som är svanenmärkta (Livsmedelverket, u.å.; Svanen, 
u.å.) och sociala märkningar, exempelvis fairtrade certifiering som innebär att varor är 
producerade under förutsättningar för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för 
producenter (Faritrade, u.å.). Definitionen av hållbarhet är väldigt bred och därför svår 
att sätta fingret på men begreppet hållbarhet och det stora genomslaget för det kom 1987 
i samband med publiceringen av den FN-sponsrade Brundtlandrapporten (KTH, 2015). 
Där definierades hållbarhet som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Ds 
2014: 45 s. 33-34). Brundtlansrapporten uppmärksammade den växande oron kring 
fattigdom och miljöpåverkan och lade grunden för hållbarhetsbegreppet och ansvarsfullt 
företagande. (KPMG, u.å.). Begreppet hållbarhet brukar delas in i tre pelare bestående 
av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter och hur dessa är medberoende av 
varandra (Hutchins & Sutherland, 2008, s. 1688). Vanligaste aspekten för företag att ta 
hänsyn till är den miljömässiga pelaren (Hutchins & Sutherland, 2008, s.1688) och 
definitionen för den är kanske också den tydligaste eftersom den rör fysisk påverkan. På 
senare år har även den sociala pelaren varit något som tagits mer i beaktning (Hutchins 
& Sutherland, 2008, s.1689) men definitionen av denna är mångbottnad och enligt 
Folkhälsomyndigheten (2014) finns ingen allmänt accepterad definition för begreppet. 
Deras beskrivning av social hållbarhet lyder: 
 

"Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället 
och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart 
samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är 
ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket 
kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen." (Folkhälsomyndigheten, 2014) 

 
Samtidigt som medvetenheten kring hållbarhet och hållbar utveckling ökar sker även en 
expansion på aktiemarknader där investerare söker sig bort från räntebärande tillgångar 
som obligationer och istället placerar sina pengar i aktier (Galte Schermer, 2016). 
Finansiella rapporter kan sannolikt anses, traditionellt sett, vara investerares primära 
källa till information angående hur de ska investera. Dessa rapporter är hårt reglerade i 
både lagar och standarder och i Sverige likväl som Europa används för större bolag 
International Financial Reporting Standards (IFRS) som regelverk till hur finansiella 
rapporter bör se ut och vad de bör innehålla (FAR utbildningar, u.å.). Även minde bolag 
har hårt reglerande redovisningsstandarder, som K-regelverk samt årsredovisningslagen 
(SFS 1995:1554) för att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt. 
Informationen i de finansiella rapporterna som presenteras i ett företags årsredovisning 
ska enligt 3 §, kap. 2 i den svenska årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) visa en sann 
och rättvisande bild av företagets ställning och resultat genom redogörelsen för 
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företagets balans- och resultaträkning samt förklarande noter och eventuella 
tilläggsupplysningar. Eftersom den information som presenteras i de finansiella 
rapporterna ligger till grund för flera aktörers beslut, bland annat investerares 
investeringsbeslut och skatteverkets beslut om skattekostnad, är det av yttersta vikt att 
det som redovisas i finansiella rapporter är korrekt redovisat, kontrollerbart och 
stämmer överens med verkligheten. Detta kan ge en förklaring till varför reglerna kring 
denna typ av redovisning är så stränga. 
 
Viss forskning pekar på att de finansiella rapporterna inte ensamma kan förklara en 
investerares beslut och marknadsvärdet på företag. Semenova et al. (2010) menar att ett 
företags marknadsvärde kan förklaras som en funktion av bokfört värde, redovisat 
resultat samt miljömässiga och sociala prestationer och hittar i sin studie samband 
mellan både miljömässig prestation och marknadsvärde samt viss social prestation och 
marknadsvärde. I Europa syns också en ökning av hållbara investeringar (Eurosif, 2014, 
s.11) vilket tyder på att intresset för hållbarhet och företagsvärlden på ett eller annat sätt 
hänger samman. När hållbarhetsintresset kombineras med intresset för hållbart 
företagande räcker plötsligt inte reglerna kring den finansiella redovisningen till 
eftersom hållbara prestationer inte på samma sätt som finansiella prestationer kan mätas 
i absoluta tal. Gröjer & Stark (1978 s. 18-19) beskriver redovisningens utveckling som 
en följd av kulturella förändringar vilket innebär att i takt med utvecklingen av hållbart 
företagande och intresset för hållbarhet måste redovisningssystem för att möta dessa 
förändringar skapas. Den finansiella redovisningen har rötter som sträcker sig ända bak 
till 3 500 år f Kr och anses vara moderniserad sedan ca 1300-talet e. Kr då den så 
kallade dubbla bokföringen började användas i Italien till följd av kontrollbehovet som 
uppstod i och med penninghandelns framtåg och de italienska bankerna (Gröjer & 
Stark, 1978, s. 18). Med andra ord är det en konst som har haft hundratals (om inte 
tusentals) år på sig att utvecklas och förfinas till skillnad från hållbarhetsredovisning 
vars ämne definierades först på slutet av 1980-talet. Det väcker frågor om hur 
ickefinansiell redovisning som hållbarhetsredovisning beaktas av intressenter i relation 
till finansiell redovisning.  
 
Regelverk kring hållbarhetsredovisning finns dock och används i en relativt stor 
utsträckning. Enligt Jensen (2013) gav 71 % av världens 4 100 största företag ut 
separata eller integrerade hållbarhetsrapporter 2013 och de flesta av dessa använder sig 
av de riktlinjer som Global Reporting Initiative (GRI) gett ut (GRI, 2013).  I Sverige 
finns en del lagliga krav för att främja redovisning av hållbarhet. Redan i november 
2007 togs beslutet att statligt ägda bolag ska presentera en hållbarhetsredovisning enligt 
GRI:s  internationella riktlinjer. (Finansdepartementet, 2012, s. 5). Det ökande intresset 
av hållbarhetsredovisning visar sig även i de nya regler kring icke-finansiell information 
och mångfaldspolicy som ska träda i kraft den första juli i år. Dessa förändringar 
innebär bland annat att stora företag och företag av allmänt intresse ska redovisa icke-
finansiell information i en hållbarhetsrapport samt att vissa noterade bolag ska upplysa 
om sin mångfaldspolicy kring deras styrelse i sin bolagsstyrningsrapport. (Ds 2014:45 s. 
5). 
 
Revisorsnämnden (2007, s. 3) definierar företag av allmänt intresse som börsnoterade 
företag, kreditinstitut och försäkringsbolag. Denna definition har de baserat på EG-
direktiv som även tillåter medlemsstater att inkludera andra företag som på grund av 
exempelvis deras verksamheter eller storlek kan räknas som ett företag av allmänt 
intresse. Sverige har alltså inte valt att i dagsläget utöka definitionen till att beröra 
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exempelvis myndighetsutövare som svenska kommuner och de har därmed inget ansvar 
att presentera någon hållbarhetsredovisning trots att de i många avseenden kan anses 
vara av allmänt intresse. Detta menar vi då kommuner både i storlek och verksamheter 
ofta utgör en stor arbetsgivare och även har ansvar för kommunens alla 
välfärdsverksamheter som skola, äldreomsorg och andra väsentliga verksamheter som 
behövs för ett fungerande samhälle. Sedan FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 där 
Agenda 21 uppkom som adresserade vikten av lokala aktioner för hållbarhet har 
dessutom nästan alla svenska kommuner implementerat kontor för att arbeta för 
hållbarhet, och genom denna konferens har lokala myndigheters ansvar för hållbarhet 
förtydligats (Eckerberg & Forsberg, 1998, s. 333). Trots svenska kommuners uppenbara 
ansvar för hållbarhet och mot sina medborgare finns alltså inget nuvarande eller planerat 
lagstiftat krav på dem att presentera hållbarhetsredovisning. 
 
Regler för hållbarhetsredovisning existerar alltså men är begränsade. Det innebär att det 
finns riktlinjer kring att hållbar prestation bör redovisas och vad den kan eller bör 
innehålla men problem existerar kring vad som redovisas, hur det som redovisas mäts, 
kontrolleras och stämmer överens med verkligheten. Eftersom det som redovisas i 
hållbarhetsrapporterna är frivilligt uppstår problem vid användandet av rapporterna 
(Fagerström et al., 2016, s. 1). Att både upplägget och innehållet är relativt fritt för 
företag själva att välja gör det svårt att jämföra både mellan företag i samma branscher 
men även att jämföra ett företag från ett år till ett annat då de då kan ha valt att ändra 
innehållet och upplägget av deras rapport sedan föregående år (Fagerström et al., 2016, 
s. 1). Det fria upplägget och innehållet innebär också att företag kan välja att utesluta 
det de inte vill visa eftersom det inte finns någon form av kontroll på innehållet i dessa 
rapporter (Fagerström et al., 2016, s. 1). På så sätt kan dessa rapporter användas i 
marknadsföringssyfte för att trycka på de saker företagen gör bra och inte nämna det 
som de gör dåligt. Tidigare studier har visat att hållbarhetsrapporter tenderar att visa 
mer bra prestationer än dålig påverkan samt att endast 10 % av viktig information kring 
hållbarhet tas upp i dessa rapporter (Boiral, 2013, s. 1060-1061). Ett sätt att möta 
problematiken med det frivilliga och okontrollerbara i hållbarhetsredovisning är att 
förlita sig på universellt accepterade indikatorer på hållbarhet. Det finns flera olika 
uppsättningar indikatorer som syftar till att ge en mer tillförlitlig och jämförbar 
information inom hållbarhetsredovisning. Parris & Kates (2003) utreder och jämför i sin 
studie 12 välkända uppsättningar indikatorer för att se om det bland dessa fanns några 
gemensamma indikatorer som fungerar som universellt accepterade sådana men finner 
att så inte är fallet. 
 
Trots dessa problem används alltså hållbarhetsredovisning och användningen av dem 
sträcker sig längre än till investerare som har ett intresse för hållbarhet. Likt intresset för 
finansiella rapporter finns där ett intresse för alla parter som på något sätt påverkas av 
företags verksamheter (Accounting Standards Steering Committee, 1975; John Pearce 
refererad i NUTEK, 2002, s.12). Ett område där vi tror att användandet av 
hållbarhetsredovisning, eller mer specifikt social hållbarhetsredovisning1, kommer att 
öka är inom kommunala verksamheter som sköts externt. I Sverige noteras en ökande 
del privatisering av kommunala verksamheter (Berggren & Glanzelius, 2006). Främst 
inom välfärdstjänsterna skola, vård och omsorg ökar privatiseringarna som innebär att 
offentligt finansierade verksamheter bedrivs externt av så kallade privata utförare 
(Berggren & Glanzelius, 2006). Dessa verksamheters mål är i större grad förknippade 
                                                   
1 I denna studie definierar vi social hållbarhetsredovisning som all typ av redovisning som presenterar 
information om aspekter som rör social hållbarhet. 
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till mjuka sociala faktorer som lärande, välmående och hälsa än vad de är förknippade 
med finansiella vinstdrivande mål, även om de också kan vara en del av 
verksamhetsmålen. Prestationen kring de sociala måtten är centrala här, och för att få en 
förståelse för deras prestation är det relevant att se hur väl de mött sina verksamhetsmål 
genom mätbara indikatorer som exempelvis antal vårdsökande, antal dagar i väntetid för 
platser i äldreboende eller elevers snittbetyg.  
 
I Sverige dokumenteras nu en åldrande befolkning (SCB, u.å.A). De senaste 250 åren 
har medellivslängden i Sverige ökat med i genomsnitt 2 månader per år, vilket ger en 
skillnad från ca 40 år för 250 år sedan till ungefär 80 år idag (Persson, 2013). Även om 
det bör ses som ett gott tecken att människor lever längre sätter detta allt mer press på 
äldreomsorgen i kommuner runt landet att samla ihop resurser för att kunna ta hand om 
människor på ett bra sätt när de behöver hjälp på äldre dagar. Europeiska 
Kommissionen (2015) uttrycker den åldrande befolkningen som en av EU:s största 
utmaningar eftersom den ökar trycket på medlemsstaternas ekonomier och 
välfärdssystem. Genom att fördela ut vissa offentliga, exempelvis kommunala, 
verksamheter på andra organisationer kan en del av denna utmaning mötas. Detta bland 
annat eftersom det kan öka kvalitén på en verksamhet, bli billigare och mer effektivt. 
(SOU 2013:53, s.357) Finansdepartementet (Direktiv 2015: 22, s. 10) menar dock att 
vinstintressen hos vissa privata utförare påverkar incitamentsstrukturen i verksamheten 
och att detta går ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor. Att privat 
driven välfärdsverksamheter skulle ha sämre kvalitet än offentligt driven är 
omdiskuterat och argumenten står ofta i direkt motsats till varandra. Det finns dock inga 
konkreta bevis för att kvalitén på äldreomsorgen i Sverige påverkas av huruvida den är 
driven i privat eller kommunal regi (Socialstyrelsen, 2012).   
 
För att reglera vad som gäller när kommuner och landsting vill konkurrensutsätta sina 
verksamheter inom stöd, vård och omsorg genom att låta brukaren av tjänsten välja 
utförare har sedan 2009 (Notisum, 2008) Lagen om Valfrihetssystem ([LOV] SFS 2008: 
962) funnits. Den syftar till att ge regler för hur upphandlingar ska ske i de fall där 
kommuner och landsting väljer att låta brukaren själv välja vilken utförare av 
vårdtjänsten inom valfrihetssystemet den vill ha (Konkurrensverket, 2011). Vad gäller 
verksamheter som berörs av LOV, vanligast inom vård- och omsorgsverksamheter av 
äldre i hemmet vilket vi kommer att benämna som hemtjänst (SKL, u.å.D), skall alla 
organisationer som uppfyller kraven ställda för att bedriva verksamheten ges möjlighet 
att göra det, alla på samma villkor och utan diskriminering. Gäller kvalitet som grund 
för valet av utförare kan kommunen sätta upp specifika krav på detta. (Söderlund, 2014) 
Reglerna i LOV innebär att kommuners upphandlingsarbete består i utformningen av 
deras förfrågningsunderlag för verksamheterna och den administrativa delen av att 
säkerställa att privata utförare verkligen uppfyller kraven i det. Vad som är viktigt att 
nämna är att oavsett om verksamheten sker i eller utanför kommunens regi har 
kommunen det yttersta ansvaret för verksamheten i förhållande till medborgarna och 
måste därför se till att de uppfyller uppsatta och lagstadgade krav på verksamhetens 
bedrivande och kvalitet.(SOU 2013:53 s. 359; SKL, u.å.A)  
 
Den administrativa delen av att säkerställa att de privata utförarna lever upp till satta 
krav innebär en ansträngning för kommuner då införda valfrihetssystem inte 
nödvändigtvis innebär att större budget avsätts för just upphandling och uppföljning. 
Detta innebär bland annat att mindre kommuner inte i samma utsträckning som större 
har råd att införa dessa valfrihetssystem (SNS, 2015). Verksamheterna som de privata 
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utförarna bedriver har, som följd av problem och varierande kvalitet på detta område 
(Höök, 2013), sedan början av år 2015 omfattats av en förändring i Kommunallagen 
(SFS 1991:900) som syftar till att öka kontrollen och insynen över dessa aktiviteter. 
Denna ändring innebär bland annat att kommunfullmäktige inför varje mandatperiod 
ska formulera ett program med de övergripande målen och riktlinjerna för 
verksamheten, hur dessa skall följas upp samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 
och detta program skall sedan lämnas över till privata utförare. (SKL, 2015B) Genom 
att belysa dessa problem inom upphandling och uppföljning av privata utförare för 
kommuner vill vi betona det utrymme för förbättring som här finns.  

1.2	Problemdiskussion		
2011 kantades tidningar av rubriker som kastade ljus på privat driven välfärd och de 
risker som med det följer. Det var nämligen då den så kallade “Carema-affären” 
uppdagades där Dagens Nyheter (DN) publicerade en serie artiklar som visade hur 
brukare inom ett äldreboende drivet av Carema led av undernäring och dödlighet i en 
högre grad än normalt (Lloyd et al., 2014). De fann även mutningshistorier där Carema 
betalat anhöriga till en avliden brukare för att inte publicera deras klagomål (Lloyd et 
al., 2014). Senare uppmärksammades även saker som skatteplanering med låneavtal 
mellan koncernföretagen och bonussystem för hur väl vårdverksamheter kan sänka sina 
kostnader utan hänsyn till hur det påverkar kvalitén på vården (Lloyd et al., 2014). Trots 
att DNs artikelserie blev hårt kritiserad för att överdriva situationen tog den upp ett 
ämne som väckte den politiska debatten kring vinster i välfärden (Lloyd et al., 2014). 
Denna debatt har bland annat mynnat ut i den lagförändring i Kommunallagen (SFS 
1991:900) vi tidigare nämnt som syftar till att öka kommuners kontroll och insyn i sina 
privata utförares verksamheter samt en pågående statlig utredning för hur vinster i 
välfärden ska hanteras (Direktiv 2015: 22).  
 
Denna skandal pekar på vikten av kommuners insyn i äldrevårdverksamheter för att de 
ska kunna fullfölja sitt ansvar gentemot sina invånare. Eftersom kommuner har ett 
uppföljningsansvar och ett ansvar för hur verksamheter bedrivs har de ett naturligt 
intresse för att se att verksamheter som bedrivs utanför deras egen regi sker på ett sådant 
bra sätt som möjligt. Då de är folkvalda (SKL, 2015A) är det av yttersta vikt att de i sitt 
arbete tar hänsyn till alla medborgare i kommunen och ser till att det är en bra plats för 
dem att bo och arbeta i. Littig & Griessler (2005, s. 72) betonar att social hållbarhet är 
en kvalitet i ett samhälle som beror bland annat på arbeten och relationer inom 
samhället och vi tror därför att kommuner värdesätter social hållbarhet. Trots att 
anställda av privata utförare inte är anställda av kommunen bor och lever de i 
kommunen och utför sitt arbete fysiskt där. Deras bidrag till kommunens sociala 
hållbarhet är därför enligt Littig & Griesslers (2005, s. 72) resonemang lika stort oavsett 
vem deras arbetsgivare är. Johansson & Jonsson (2007) finner i sin där de intervjuar 7 
personer som arbetar inom hemtjänst (oavsett utförare) att dessa personer upplever sitt 
arbete som väldigt stressigt och krävande. Detta upplever vi författare som allmänt känt 
och kan styrkas bland annat genom de fackliga åtgärder som skett genom åren och som 
bland annat kan läsas om i Schermans (2014) eller Aktuellt fokus (2015) artiklar om att 
facket kräver åtgärder mot stress i hemtjänst. Genom högre krav på social hållbarhet och 
anställdas villkor kan kommuner förbättra sina medborgares arbetssituationer vare sig 
de jobbar inom eller utom kommunens verksamhet. Detta är grunden till varför vi har 
valt att fokusera på hemtjänst. Vi anser att det är en bransch som har många sociala 
aspekter som bör beaktas eftersom de är verksamma i en bransch som kan vara 
pressande för anställda och som handlar om att vårda och ta hand om äldre. Både 
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anställda och brukare påverkas därför direkt av utförares sociala hållbarhet i dessa 
verksamheter.  
 
Ett problem med att införa högre krav för social hållbarhet ligger i uppföljningsarbetet 
av att kraven uppfylls. Kommuners begränsade budgetar och arbetssätt gör att krav som 
är svåra att kontrollera blir problematiska att införa. För att få en förståelse för hur detta 
arbete kan underlättas eller förbättras behövs en förståelse för hur det sker idag. 
Mattisson (2015) menar att uppföljningsarbetet av externt drivna verksamheter ser lite 
olika ut för olika kommuner men att det är ett antal uppföljningsåtgärder som alla 
kommuner utför. Dessa består bland annat av någon form av uppföljningsplan, besök 
och insamling av information från utförarna samt brukaruppföljningar (Mattisson, 
2015). Mattisson (2015) poängterar dock att uppföljning av andra saker än brukarnas 
upplevelse, till exempel kvalitetsuppföljning som antal vårdbesök eller att brukare får 
rätt vård i rätt tid, sällan redovisas lika tydligt som brukarundersökningar. Istället 
redovisas de på en aggregerad nivå för samtliga av kommunens utförares verksamheter. 
Publicering av brukarundersökningar anser vi kan ses som icke-finansiell redovisning 
och därför även som en del av social hållbarhetsredovisning. De visar hur brukarna av 
tjänsten uppfattar och påverkas av driften. Dessa rapporter redovisar i kommuner som 
infört LOV ofta skillnader mellan olika utövare och ger därför en jämförbarhet dem 
emellan. Mattisson (2015) nämner att olika kommuner gör dessa rapporter på olika sätt, 
vissa väljer att mäta samma saker år efter år för att få en jämförelse över tid medan 
andra mäter olika saker eftersom de vet att det de tidigare mätt fungerat förr och troligen 
gör det nu med. Dessa rapporter presenteras dock av kommunerna själva och bidrar på 
så sätt inte till att underlätta deras upphandlings- eller uppföljningsarbete.  
 
Inom hemtjänst ser vi tre tydliga parter som ur sociala hållbarhetsaspekter påverkas av 
verksamheterna. Dessa är brukare, de anställda och samhället i stort och denna studie 
undersöker dessa delar med lika stor vikt på var del. Littig & Griessler (2005, s. 72-74) 
menar som nämnt att social hållbarhet är en kvalitet i ett samhälle och att det nås bland 
annat genom socialt hållbart företagande som en del av ett hållbart arbetarsamhälle. 
Vidare menar de att ett sådant samhälle måste utveckla arbeten som gynnar hållbarhet 
och hälsa, är jämställt och möjliggör en frihet för individers val av livsstil och arbete. 
Det är här vi ser vår koppling till brukare, anställda och samhället och verksamheter 
som hemtjänst. Brukare och anställda påverkas båda av hur deras villkor och vård ser ut 
och hur deras situation idag påverkar deras framtid. Samhället är alltid en del av ett 
arbetarsamhälle och därför också en del av ett socialt hållbart samhälle, därav den 
kopplingen.  
 
Enligt vårdföretagarna är anställda inom vård och omsorgssektorn som jobbar i privata 
utförares regi mer nöjda med sitt arbete än kommunalt anställda (Vårdföretagarna, u.å.). 
Det tyder på att privata företag idag arbetar mot social hållbarhet genom att satsa på 
både sina kunder och anställda och deras välmående och bör rimligen vilja visa upp 
detta.  En anledning till privata utförares fokus på dessa saker kan förklaras av 
McWilliams & Siegel (2011) som finner att social hållbarhet styrker varumärket och att 
företag genom detta kan få högre kundlojalitet och minska sin personalomsättning. 
Allen et al. (2007, s. 3) menar att organisationer som fokuserar sina aktiviteter för att 
tillfredsställa intressenter, som exempelvis sina kunder, snarare än aktieägare kan dra 
fördelar som exempelvis kundlojalitet och tack vara detta öka sina priser och minska sin 
produktion. Detta kan ses som en typ av differentiering vilket Aaker (2001, s. 133-169) 
menar är en konkurrensfördel för företag som agerar i branscher där ungefär samma 
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produkter och tjänster erbjuds. Genom att fokusera på denna typ av hållbart arbete kan 
med detta resonemang privata företag inom hemtjänst, som är en relativt homogen 
tjänst, locka kunder och personal. 
 
I motsats till det som uppdagades i Carema-affären har Bergman et al. (2012) funnit att 
dödligheten bland boende i äldreboenden sjunkit snabbare än normalt där äldreboenden 
helt eller delvis tagits över av privata företag. Detta, i kombination med 
Vårdföretagarnas (u.å.) fynd om att anställda inom privat hemtjänst är nöjdare än inom 
kommunal, tyder på att de privata företagen satsar på att leverera en hög kvalitet till sina 
brukare och samtidigt värna om sina anställda och att de därför tar ett socialt ansvar. 
Bergman & Lundberg (2012) menar dock att den minskade dödligheten i privat drivna 
äldreboenden kan vara ett resultat av hur det tidigare systemet för hur upphandlingar 
skedde såg ut och att förändringar i denna trend kan ske. Tidigare fick kommuner själva 
välja vilka utförare som skulle bedriva verksamheter, till skillnad från idag där samtliga 
utförare som uppfyller kvalitetskraven skall upphandlas (Bergman & Lundberg, 2012). 
Bergman & Lundberg (2012) menar att det tidigare systemet gjorde att de privata 
utförarna fick lov att tävla om att hålla bra kvalitet för att få behålla sina uppdrag medan 
det idag snarare krävs stora skandaler för att kontrakt inte ska förlängas. Vidare menar 
de att så som systemet ser ut nu kommer ett skifte till att vinster idag är viktigare än 
långsiktig vinst ske, och att kvalitén på vården i och med detta är trolig att sjunka. 
 
Det finns begränsningar i vad kommuner kan kräva från sina utförare inom hemtjänst 
även om de enligt 2 §, kap 4 LOV (SFS 2008:962) kan ställa krav på bland annat 
sociala villkor. De kan inte, på samma sätt som Bergman & Lundberg (2012) menar att 
det fungerat förut, be dem “tävla” om att leverera högst kvalitet eftersom samtliga 
utförare ska ha samma villkor, både för kvalitet och ersättning (SKL, u.å.D). Däremot 
kan de begära information av sina utförare. Genom att få tillgång till information om 
socialt hållbara aspekter för både brukare, anställda och andra samhälleliga aspekter tror 
vi att bland annat kommuners upphandlings- och uppföljningsarbete kan underlättas. 
Det skulle också kunna bidra till en större kunskap om hur verksamheter på bästa sätt 
fungerar och därför kan förbättras för både externt och internt driven verksamhet. För 
att sådan information ska vara användbar krävs att ett intresse för den finns och att den 
presenterar det som är relevant för användarna. Information kan inte enbart presenteras 
för att den finns då så kallad “information overload” kan uppstå när för mycket 
information utan direkt relevans presenteras (Edmunds & Morris, 2000, s.17; Feather, 
1998, s. 188) 
 
Eftersom det blir allt viktigare för myndigheter och kommuner att kunna kontrollera att 
de privata utförare som får ta över verksamheter verkligen presterar det de lovar, något 
som inte enbart kan mätas i monetära mått, ser vi ett behov att öka kunskapen om icke-
finansiell, och specifikt social hållbarhetsredovisning, från privata utförare inom 
hemtjänsten. Detta för att underlätta och effektivisera arbetet med att säkerställa att 
kvalitetskrav för bedrivandet av hemtjänstverksamheter möts av samtliga utförare. Då vi 
tror att social hållbarhetsredovisning kan vara en del av det krävs en kunskap kring vad 
kommunerna vill veta och få ut av sådan redovisning från privata utförare inom 
hemtjänst för att kunna använda sig av den. Det är det vi ämnar svara på i denna studie.  
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1.3	Problemformulering	
På vilket sätt kan social hållbarhetsredovisning från privata utförare inom hemtjänst 
vara användbar för svenska kommuner som följer LOV och vad bör sådan redovisning 
innehålla? 

1.4	Syfte		
Syftet med denna studie är dels att undersöka om svenska kommuner som följer LOV 
använder sig av, eller kan se någon användning av, social hållbarhetsredovisning från 
deras privata utförare inom hemtjänst, exempelvis i kommunens upphandlingar och 
uppföljningsarbete av dessa verksamheter, och i så fall varför de gör detta. Genom detta 
vill vi också få en förståelse för vad dessa kommuner då skulle vilja få fram för 
information från denna typ av redovisning. 

1.5	Delsyften	
Att identifiera vilka indikatorer kring social hållbarhetsredovisning inom hemtjänst där 
kommuner är främsta användare som är viktiga och varför. Detta för att ge ett underlag 
till hur ett redovisningssystem inom området skulle kunna se ut. 
 
Att undersöka på vilket sätt svenska kommuner vid beslut och uppföljning av privata 
utförares verksamheter värderar redovisning om prestation kring social hållbarhet i 
kontrast till finansiell prestation. 

1.6	Avgränsningar	
I detta arbete har vi valt att endast fokusera på en typ av användare. Detta för att kunna 
säkerställa kvalitén i det vi väljer att utforska och för att hålla studien centrerad. Vi har 
valt att fokusera arbetet på svenska kommuner som har implementerat valfrihetssystem i 
enighet med LOV. Detta eftersom dessa kommuner utgör en naturlig population då de 
använder sig av privata utförare. Vi har även valt att fokusera på en bransch, hemtjänst. 
Inom social redovisning finns stora skillnader mellan olika branscher vilket gör att 
indikatorer och annat som användaren tycker har betydelse för den sociala 
redovisningen kommer att skilja sig åt mellan olika branscher. Enligt SKL (u.å.D) är 
hemtjänst den vanligaste verksamheten för kommuner att implementera valfrihets-
system i enighet med LOV och det är den största anledningen till att vi valt att fokusera 
på det. Denna studie är alltså enbart applicerbar på kommuners användning av social 
hållbarhetsredovisning från privata utförare inom vård- och omsorgsverksamheter i 
hemmet. 

1.7	Forskningsgap	
Även om hållbarhetsbegreppet står på tre pelare; ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet, har de sociala aspekterna på sätt och vis legat i bakkant i forskning (se t ex; 
Hutchins & Sutherland, 2008, s.1690; Dempsey et al, 2011, s. 290). Den forskning som 
finns kring hållbarhetsredovisning är främst fokuserad på en kombination av både 
miljömässig och social redovisning och behandlar till stor del marknadens reaktioner på 
hållbarhetsrapporter i kvantitativa studier. Semenova et al. (2010, s. 270) förklarar 
problematiken med att analysera dessa rapporter tillsammans med att det är vitt skilda 
aspekter som rimligen har olika effekter och därför kan snedvrida eller ge missvisande 
resultat i studier. Hutchins & Sutherland (2008 s.1688) menar att forskning inom 
hållbarhet tidigare varit främst fokuserad på den ekologiska pelaren och att den sociala 
pelaren först på senare år börjat definieras. De understryker också hur hela 
leverantörskedjan idag är viktig för företag, att de måste välja sina leverantörer utifrån 
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de sociala och eller miljömässiga krav de har och samtidigt att det är svårt att 
inkorporera dessa mjuka mått i ett företags strategi (Hutchins & Sutherland, 2008, s. 
1693).  
 
Pågrund av det, i relation till övrig hållbarhet, lilla fokus som lagts på social 
hållbarhetsredovisning tror vi att social hållbarhetsredovisning är den del av 
hållbarhetsredovisning som i dagsläget har mest utrymme att utvecklas och är i största 
behov att nå högre trovärdighet. Detta i kombination med den stora sociala 
hållbarhetspåverkan hemtjänstverksamheter har på ett samhälle är bakgrunden till vårt 
val att fokusera på just social hållbarhetsredovisning inom hemtjänstverksamheter.  
 
Vi är intresserade av att veta hur intresset för och användningen av 
hållbarhetsredovisning, specifikt social hållbarhetsredovisning, ser ut och har därför valt 
att fokusera på vad användarna vill få ut av social hållbarhetsredovisning där vi smalnat 
in på en specifik användare (svenska kommuner) och en specifik branschs (hemtjänst) 
sociala hållbarhetsredovisning. Forskning kring användare av social hållbarhets- 
redovisning finns men likt övrig forskning om hållbarhet och social hållbarhet är det 
främst fokuserat på företagsledning eller marknaden och investerare. Detta tar sin form 
bland annat i forskning kring kommunikationen av hållbart företagande mellan ledning 
och externa intressenter (O’dwyer et al., 2005B, s. 760). Det finns även en del forskning 
om andra användare av social hållbarhetsredovisning, som exempelvis O’dwyer et al.:s 
(2005B) studie om användare utan stort ekonomiskt inflytande.  
 
På grund av en ökande privatisering av kommunala verksamheter (Berggren & 
Glanzelius, 2006) ser vi ett intresse specifikt i hur kommuner som delar ut eller 
kontrollerar dessa uppdrag använder sig eller kan använda sig av social redovisning och 
vad de önskar att få ut av dem.  Detta är ett område vi inte kunnat hitta någon 
akademisk litteratur i trots att vi ser ett möjligt intresse och behov för just sådan 
kunskap för att underlätta och effektivisera ansvarsfulla och krävande uppdrag för 
kommuner. Det handlar om en typ av användare med både ekonomiskt inflytande och 
verksamhetsansvar men ändå ingen företagsledningsroll eftersom de betalar ersättning 
för verksamheten och har ett ansvar för den men inte själva bedriver den. På så sätt 
utforskar vi en ny del av forskningsområdet kring hållbarhetsredovisning inriktat mot 
den sociala delen och användare av detta. Genom en sådan kunskap önskar vi kunna ge 
en grund till hur social hållbarhetsredovisning inom detta område skulle kunna se ut för 
att vara användbar för svenska kommuner och deras samarbete med privata utförare. 
Eftersom hemtjänst är den vanligaste formen av valfrihetssystem i enighet med LOV 
enligt SKL (u.å.D) och forskning kring äldreomsorg främst är fokuserad på vård i olika 
typer av boenden och på sjukhus (se t. ex Engström et al. 2006; Engström et al., 2011; 
Lovell, 2006; Söderhamn et al. 2001) har vi valt att fokusera branschen vi tittar på till 
just hemtjänst. Vi vill genom detta arbete belysa vad användarna värdesätter och på så 
sätt bidra till en kunskap om hur social hållbarhetsredovisning bör se ut och vad den bör 
innehålla för att vara användbar i den situationen. 

1.8	Bidrag	
Vi vill med denna studie bidra till det teoretiska området kring redovisning och 
användaren av redovisning. Inom detta område har vi fokuserat på redovisning av icke-
finansiell information där vi smalnat in ytterligare på hållbarhetsredovisning och 
specifikt social hållbarhetsredovisning. Tidigare forskning om redovisning och dess 
användare är främst fokuserat på finansiell redovisning från stora publika företag med 
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investerare som användare. Även mindre företag med andra typer av användare har 
studerats men inte haft lika stort fokus. Ser vi mer på icke-finansiell information och 
hållbarhetsredovisning har fokus även här legat på stora publika företag med investerare 
som användare men också på företagsledning som användare. Den miljömässiga delen 
av hållbarhetsredovisning har som sagt haft stort fokus jämfört med den sociala delen 
som dock på senare år börjat få något större fokus men fortfarande ligger i bakkant.  
 
Fokusområdet för oss i denna studie är användaren av social hållbarhetsredovisning och 
vad den är intresserad av att veta i den specifika situationen där en kommun som 
användare tar ställning till social hållbarhetsredovisning från privata utförare inom 
hemtjänst för att beskriva vad den vill veta och hur den kan använda sådan redovisning. 
Genom det vill vi utreda en typ av användare med både ekonomiskt inflytande, 
verksamhetsansvar men utan företagsledningsroll. Vidare vill vi bidra till att öka 
kunskapen och möjligheterna till en effektiv uppföljning av kvalitetssäkring inom detta 
område.  
 
Ur en praktisk synvinkel vill vi med denna studie bidra med ett första steg mot en mall 
för hur privata utförare kan presentera sin sociala redovisning för upphandlande 
kommun. Med hjälp av denna grund till en framtida mall syftar vi främst till att ge ett 
bidrag för att underlätta kommuners upphandlings- och uppföljningsarbete men även att 
öka utförarnas öppenhet till sina potentiella kunder för att på så sätt positionera sig och 
marknadsföra sig för en större marknad.  
 
Denna studie behandlar samhälleliga aspekter genom att utreda social 
hållbarhetsredovisning som verktyg för att kunna säkerställa kvalitet i privat driven 
välfärd, något som påverkar samhällets alla medborgare direkt eller indirekt. Det 
eftersom det är en stor arbetssektor som sysselsätter mycket personal, och även eftersom 
det är en stor vårdsektor som berör både den som själv behöver vård som äldre och dess 
närstående. Det handlar dessutom om offentligt finansierade verksamheter som därför 
samhällets medborgare betalar för.  

2	Studiens	utgångspunkter	
I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra utgångspunkter och ge en beskrivning 
av hur vi gått tillväga när vi funnit och bedömt tidigare forskning och litteratur som vi 
använt i arbetet.  

2.1	Förförståelse	
Det författare vet om det ämne de planerar att undersöka riskerar att påverka deras 
objektivitet och därför också resultatet av studien eftersom förståelse enligt hermeneutik 
alltid faller tillbaka på uppfattningen av helheten (Larsson, 1994, s. 165). Larsson 
(1994, s. 165) menar att det är viktigt att beskriva författarnas förförståelse för ett ämne 
för att kunna ge läsaren en uppfattning om författarens perspektiv och därmed ge 
möjlighet till kritiskt granskande, på grund av det är det ett kvalitetskrav för en 
kvalitativ studie. Detta menar även Sjöström (1994, s. 83) som säger att en aldrig kan 
möta något eller någon förutsättningslöst och att det därför är viktigt att ge läsaren en 
förståelse för hur en kan tänkas tolka något. I en kvalitativ studie som denna har 
författarnas förförståelse stor vikt eftersom arbetssättet är subjektivt och tolkande och 
våra egna egenskaper och kunskaper därför kommer att påverka hur vi tolkar resultatet. 
På grund av detta har vi valt att ge en redogörelse för vår uppfattning av vad vi sedan 



11	
	

tidigare har för erfarenheter och kunskaper inom området och hur vi tror att detta kan 
påverka studiens resultat 
 
Vi som skriver denna uppsats läser vårt fjärde år på civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan i Umeå och riktade redan andra året in oss mot redovisning. 
Handelshögskolan vid Umeå universitet fokuserar på att implementera hållbar 
utveckling, ansvarsfullt ledarskap och företagsansvar i utbildningen (Handelshögskolan 
vid Umeå universitet, 2015). Detta gör att vi genom dessa år fått en allmän uppfattning 
och förförståelse kring hållbar redovisning och därför även ämnet för denna uppsats. 
Hållbarhet har dock endast varit stickspår i utbildningen vilket gjort att vi valt att lägga 
ned mycket tid på att fördjupa oss mer i ämnet för att undvika tolkningsfel och andra 
misstag. Utanför våra studier har ingen av oss någon praktisk eller teoretisk 
förförståelse kring social hållbarhetsredovisning. En av oss har tidigare arbetat inom en 
svensk kommun, då kring bemanning inom handikapp- och äldreomsorgen. Det arbetet 
involverade kontakt både med anställda och chefer inom handikapp- och äldreomsorgen 
och gör att en viss risk för vinkling kring denna bransch och användare finns och att en 
uppfattning kring hur hemtjänsters sociala hållbarhetstänk ser ut finns. Dock var det 
arbetet begränsat till kommunalt driven omsorg och någon kunskap kring privata 
utförares verksamheter har därför ingen av oss. 
 
Risken för att vår förförståelse gör oss vinklade i detta arbete finns eftersom vi har en 
del förkunskap och studien som sagt är subjektiv och tolkande. Dock bedömer vi inte att 
vår förkunskap är så stor att den i nämnvärd mängd kan påverka vår tolkning av 
studiens resultat. Vi söker fortfarande att utveckla vår kunskapsbas kring detta ämne 
och den eventuella risk som finns i denna studie tror vi därför hellre ligger i att vi missat 
någon bakomliggande faktor som vi på grund av bristande kunskap inte haft i 
beaktning. 

2.2	Verklighetssyn	
Ontologi, även kallat verklighetssyn, förklarar sociala entiteters karaktär och enligt 
Bryman (2011, s. 35) finns det två olika ontologiska ståndpunkter. Den ena är 
objektivismen som innebär att entiteter är objektiva, de har en yttre verklighet som är 
oberoende av aktörerna (Bryman, 2011, s. 35-36). Den andra ståndpunkten är 
konstruktionism vars betydelse är att entiteternas karaktär bygger på aktörernas 
uppfattning om dessa, detta innebär att de alltid bearbetas och skapas via samspel 
(Bryman, 2011, s. 35-37). I mer vardagligt tal kan man säga att en objektivistisk 
verklighetssyn innebär att svaren man söker för att förklara verkligheten tros bero på ett 
faktiskt varande, något som är oföränderligt. Konstruktionistisk verklighetssyn kan då i 
motsats förklaras vara föränderlig. Att de svar man söker för att förklara verkligheten 
inte beror på ett faktiskt varande utan istället är i ständig förändring och skapande av 
olika individer och subjekt och att svaren därför är en uppfattning om detta. 
 
Vad innehållet i social hållbarhetsredovisning bör vara enligt användarna och hur de kan 
användas som underlag vid olika processer tror vi är något som förändras över tiden i 
takt med dess utveckling. Vi tror alltså att det är ett ämne vars verklighet är i ständig 
revidering. Vi tror även att användarna kommer att ha olika syn på vad som är av vikt 
att redovisa socialt. Det finns därmed ingen yttre verklighet knyten till vad som är rätt 
eller fel. Verkligheten bygger på hur användarna (svenska kommuner) uppfattar social 
hållbarhetsredovisning. Baserat på detta anser vi att vår studies ontologiska ståndpunkt 
bäst lämpas som konstruktionistisk. 
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2.3	Kunskapssyn	
Vad som ska anses som kunskap inom ett område definieras som epistemologiska eller 
kunskapsteoretiska frågeställningar. För att bedöma vilken kunskapssyn en studie ska ha 
är det viktigt att beakta hur studiens syfte ska studeras. (Bryman, 2011, s. 29) 
Positivismen är en naturvetenskapligt inriktad kunskapssyn som bland annat innebär att 
det som studeras ska vara objektivt och med hjälp av denna kunskapssyn vill forskaren 
kunna förklara ett fenomen (Bryman, 2011, s. 30-32).  De resultat vi kommer att få med 
hjälp av våra informanter kommer inte att kunna ses som objektiva. Vad en individ 
tycker är viktigt att redovisa kan vara individuellt och bero på flera olika aspekter, 
därför anser vi att en positivistisk kunskapssyn inte är passande för studien. 
 
Hermeneutik, eller interpretativism som det också kallas, innebär en kunskapssyn som 
grundar sig på tolkning och förståelse (Bryman, 2011, s. 32).  Kvale (2007, s. 21) menar 
också att det är tolkningen av intervjuerna som är av en central roll för hermeneutiken. 
För att komma fram till några resultat är det just detta vi måste göra, vid analys av 
empirin måste vi tolka det som informanterna har berättat för oss och sedan försöka 
skapa en förståelse om ämnet.  Då vi vill nå en förståelse kring vad användarna av 
social hållbarhetsredovisning tycker dessa ska innehålla samt hur de kan använda dessa 
som hjälpmedel vid exempelvis uppföljning anser vi att en hermeneutisk kunskapssyn 
kan hjälpa oss att nå studies syfte. 

2.4	Angreppssätt	och	val	av	metod	
Vid val av studiens angreppsätt finns det huvudsakligen två olika typer att välja på, 
deduktivt eller induktivt. Det deduktiva angreppssättet syftar till att testa befintliga 
teorier, forskaren utgår då ifrån teorier och går sedan vidare till observationer/resultat 
för att se om dessa stämmer överens med teorierna. Med det induktiva angreppssättet är 
tillvägagångssättet i princip tvärtom. Där utgår forskaren från deras observationer/ 
resultat för att sedan kunna generera teorier på området. (Bryman, 2011, s. 27-28)  
 
Bryman (2011, s. 39) menar att det även finns två olika forskningsstrategier att välja 
mellan för att utföra en studie, kvantitativ eller kvalitativ. En del författare menar att det 
inte finns någon utmärkande skillnad mellan dessa metoder medan Bryman menar att 
skillnaderna mellan dessa två blir allt mer betydelsefulla (Bryman, 2011, s. 39). Den 
kvantitativa metoden innebär precis som det låter att tonvikten ligger på att kvantifiera 
insamling och analys av data medan den kvalitativa metoden i huvudsak innebär att 
fokuset ligger på orden och inte på kvantifieringen av data (Bryman, 2011, s. 40). En 
kvalitativ undersökning är enligt Bryman (2011, s. 240) tolkande, konstruktionistisk och 
induktiv i sitt slag.  
 
Denna studie syftar till att fylla det gap som finns i litteraturen kring vad användare av 
social hållbarhetsredovisning önskar få ut av dessa redovisningar och hur dessa kan 
användas som hjälpmedel för svenska kommuner vid olika situationer exempelvis 
uppföljning. Eftersom tidigare studier i området är fokuserat främst på marknadens 
reaktioner av hållbarhetsredovisning och till stor del fokuserat på den miljömässiga 
delen av hållbarhetsredovisning (se t ex. Semenova et al, 2010; Hutchins & Sutherland, 
2008, s.1690) finns liten grund att bygga studien på tidigare litteratur. Den teori vi 
presenterar i vårt teorikapitel utgör forskning som vi tror kan förklara eller stödja våra 
informanters uppfattningar och har därför utgjort en grund när vi förberett frågor för 
våra intervjuer. Den tidigare forskning vi funnit har dock till stor del hittats efter 
insamlandet av empiri och eftersom den inte är direkt kopplad till vår typ av användare 
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eller användande har vi inte velat använda oss av detta för en kvantitativ studie. Det då 
vi trott att en sådan metod kan innebära för tidiga slutsatser och därför stoppa den 
förståelse vi söker.  
 
Vi kommer därför genom vår undersökning söka efter en djupare kunskap direkt från de 
personer som är användare/potentiella användare av social hållbarhetsredovisning. Detta 
eftersom vi bedömer att det inte finns tillräcklig teoretisk grund kring vad dessa 
användare eftersträvar för information från social hållbarhetsredovisning för att kunna 
skapa en egen förväntning på möjliga krav och förhoppningar från användarna och 
genom denna skapa direkta frågor till exempelvis en enkät för att testa en sådan teori. 
Detta är grunden till att vi valt att utföra en kvalitativ studie med intervjuer.  
 
Det angreppssätt vi förklarat och använt oss av kan inte beskrivas som direkt induktivt 
eller deduktivt eftersom vi både använder oss av tidigare forskning för att testa dem men 
även öppnar upp för att söka ny kunskap. Det är istället en kombination av dem båda 
vilket Bryman (2011, s. 29) menar är vanligt och han betonar att det är bättre att 
uppfatta angreppssätt som tendenser då en specifik studie inte alltid har ett uppenbart 
angreppssätt. 

2.5	Perspektiv	
Hur en forskare väljer att undersöka ett ämne kan benämnas som studiens perspektiv, 
detta är något som måste beaktas då det visar hur forskaren valt att tolka vilka aspekter 
och teorier som är relevanta för studien (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). Eftersom vi i 
denna studie syftar till att ta reda på vad användarna har eller kan ha för nytta av social 
hållbarhetsredovisning och vilken information de vill få från sådan redovisning kommer 
vi att utgå från användarnas perspektiv. Det innebär att utgångspunkten i denna studie är 
hur svenska kommuner som följer LOV ser på social hållbarhetsredovisning från deras 
privata utförare inom hemtjänsten och dess innehåll. 
 
Genom att enbart se på frågan från användarnas perspektiv riskerar vi att missa viktiga 
aspekter så som anledningar till att företags sociala redovisningar skiljer sig åt. 
Rimligtvis finns andra aspekter än att regelverk kring specifika indikatorer saknas för att 
företag ska använda sig av olika mått. För att få en helhetsbild skulle det varit intressant 
att se även hur de privata utförarna resonerar kring frågan. Eftersom kommuner har ett 
ansvar att följa upp verksamheter som bedrivs även i egen regi tror vi dock att de har en 
uppfattning från skaparen av hållbarhetsredovisningens sida och att de kan bidra till att 
förklara detta problem. 

2.6	Litteratursökning	
Backman (2016, s. 24) beskriver vikten av att göra en ordentlig litteratursökning. För att 
få svar på sin problemformulering bör forskaren undersöka vad som tidigare finns 
skrivet om ämnet. Med hjälp av en litteratursökning får den som ska genomföra en 
studie bland annat svar på vilken metod som ska användas och vilka resultat som 
tidigare undersökningar gett. (Backman, 2016, s. 24-25) 
 
För att komma igång med vår studie började vi med att undersöka vad som tidigare 
fanns skrivet kring hållbar och social redovisning. Med hjälp av Google Scholar sökte 
vi efter artiklar som berörde området och fick därmed en förståelse om ämnet och vad 
som redan fanns skrivet om det. Exempel på sökord vi använt oss av under studiens 
gång är: Sustainable reporting, Social reporting, Users of annual reports, Users of 
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sustainable reports, Users of social reports, Social disclosure, Sustainable disclosure, 
Social redovisning, Hållbarhetsredovisning, Sustainability competitive strategy, 
Indikatorer hållbarhet och Non-financial performance. 
 
De databaser vi använt oss av för att få tillgång till artiklar har utgjorts i stora drag av 
Business Source Premier, Elsevier, JSTORE, Econ Papers, Emerald Journals.  Vi har 
kontrollerat att artiklar är fackgranskade genom att söka upp dem på Umeå 
universitetsbiblioteks hemsida. De fackgranskade artiklar vi använt oss av har varit 
publicerade i ett flertal olika tidskrifter. Exempel på dessa är: Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, European Accounting Review, Auditing & Assurance Services, 
Journal of Accounting and Economics, The Information Society, Scandinavian Journal 
Of Work Environment & Health och Journal of International Business Studies. 
 
Vi har genom uppsatser och artiklar på likande områden hittat tips på litteratur som kan 
vara relevanta för vår studie, detta genom att studera deras referenser eller via 
databasernas tips på vad andra läsare respektive artikel också läst. De böcker vi har 
använt oss av har funnits tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek eller Umeå 
universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik.  
 
Vi har även använt oss av en del hemsidor för organisationer och företag samt 
tidningsartiklar eller mindre studier för att belysa diskussioner och information. Dessa 
har vi funnit genom sökningar på Google där vi sökt på ord som liknar dem vi använde 
oss av vid sökningen i Google Scholar, men även mer specifika sökningar som 
exempelvis: Privatisering inom hemtjänst, Största privata vårdbolagen, Skillnader 
kommunal och privat hemtjänst, Privata utförare, Sveriges kommuner och Brukares 
välmående. 
 
Informationen om svenska kommuner och privata utförare har vi främst fått genom 
SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida där information om svenska 
kommuner och landsting finns tillgänglig. Denna hemsida fann vi tidigt i vårt arbete 
genom våra sökningar på Google då den är en väldigt informationsrik sida som tar upp 
det mesta som rör kommuner och landsting. Via SKL har vi även funnit en del statliga 
dokument, så som Direktiv, Ds och SOUs och vi fick även fram en del information om 
LOV där. Ofta har informationen på SKLs hemsidor gett en introduktion till diverse 
utredningar eller lagändringar som vi därefter följt upp och använt oss av. 

2.7	Källkritik	
Social redovisning har forskats kring och använts sedan slutet på 1970-talet (NUTEK, 
2002, s. 9). Det är ett ämne som har en snabb utveckling på grund av det sociala 
ansvarstagandets tillväxt vilket gör att nyare forskning kring ämnet kan tolkas som mer 
tillförlitlig för situationen idag än äldre. Vi har därför försökt att fokusera på så nya 
studier som möjligt men funnit att många av dem baseras på äldre studier. När vi har 
analyserat trovärdigheten i tidigare studier och litteratur har vi därför kollat på om 
skriften är fackgranskad och hur aktuell den är. Gällande hur aktuell en studie är har vi 
främst sett till hur väl den stämmer överens med annan kunskap kring området, vi har 
också ofta funnit de äldre studierna genom att de är refererade i nyare studier som på så 
sätt bekräftar deras aktualitet. Även om vissa använda studier sträcker sig bak till 1980 
så är de refererade och styrkta även i nyare studier vilket tyder på att de är aktuella även 
idag. 
 



15	
	

Vid bedömningen av artiklars vetenskaplighet har vi kontrollerat att författarna är 
professorer eller docenter vid universitet samt via Umeå universitetsbibliotek 
kontrollerat om tidskrifterna de är publicerade i är fackgranskade tidskrifter och därefter 
om även artikeln i sig är fackgranskad. “Peer reviewed” eller fackgranskning innebär att 
forskare inom samma område som författaren har granskat artikeln för att sedan kunna 
göra en bedömning av kvaliteten (Umeå universitetsbibliotek, u.å.). Vi har använt oss 
av ett antal artiklar som är skrivna av professorer och docenter vid olika universitet som 
inte är fackgranskade. Att vi valt att använda oss av dessa artiklar beror på deras övriga 
trovärdighet; att de är professorer eller docenter vid universitet, att de är refererade i 
annan fackgranskad, vetenskaplig litteratur och att de är publicerade vid ett universitet 
eller annan typ av trovärdigt center för forskning. 
 
Vi har även använt oss av en del information direkt från organisationers hemsidor, 
tidningsartiklar och rapporter. Detta eftersom vi menar att de utgör den direkta källan 
för information om dessa organisationer även om de saknar extern granskning. Dessa 
mer tveksamma källor har dock valts ut med omsorg. Rapporter och artiklar som inte är 
fackgranskade har främst kommit från svenska myndigheter så som SCB, 
Socialstyrelsen, Finansdepartementet, Konkurrensverket eller Regeringskansliet.  När vi 
använt oss av organisationers hemsidor har det i första hand varit i syfte att förklara den 
specifika organisationens verksamheter eller dylikt. Den källa vi fått mest information 
om svenska kommuner och privata utförare är SKL som är en arbetsgivar- och 
intresseorganisation som är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och 
regioner och därmed den största arbetsgivarorganisationen i Sverige (SKL, u.å.C). Vi 
bedömer denna källa som tillförlitlig, framförallt eftersom den ofta beskriver och 
hänvisar till andra källor som exempelvis statliga utredningar och redogör varifrån deras 
information kommer och dessutom främst presenterar fakta istället för åsikter och det 
med ett lättförståeligt språk. 
 
De tidningsartiklar vi använt oss av har använts för att belysa diskussioner eller 
händelser. Även om de inte kan ses som en absolut källa till fakta har vi velat använda 
oss av dessa för att belysa hur situationen och diskussionerna ser ut då det 
fackgranskade utbudet är begränsat på detta område. Vi har dock endast använt oss av 
dessa källor i vår inledning då vi bedömer dem för osäkra för att kunna skapa en 
teoretisk kunskap kring. Vi har även valt att använda oss av en studentuppsats, 
Johansson & Jonsson (2007), som är skriven på C-nivå. Trovärdigheten för denna källa 
kan diskuteras eftersom den inte är fackgranskad och inte skriven av någon forskare 
eller docent. Vi har därför valt att nämna den endast i anslutning till andra källor eller 
för att belysa det allmänna problemet om stress bland anställda inom hemtjänst.  
 
Vi har så långt som möjligt försökt att undvika sekundärkällor men har gjort det vid ett 
antal fall där vi av olika anledningar inte kunnat använda oss av primärkällorna, så 
länge vi bedömt sekundärkällan som trovärdig. Vid övervägande om dessa källor 
kunnat anses som trovärdiga har vi beaktat om dessa sekundärkällor presenteras genom 
trovärdiga källor, samt om författaren till sekundärkällan och till den källa vi använt är 
densamma eller relaterade. Trovärdighet har vi bedömt som ovan sagt, genom att 
kontrollera om den är fackgranskad, vetenskaplig och citerad. Vi har också beaktat 
sekundärkällans trovärdighet genom att söka upp allmän information om dessa 
författare. 
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3	LOV,	privata	utförare	och	sociala	krav	
För att ge en bakgrundsförståelse för våra användare och den bransch vi undersöker 
har vi valt att här förklara en del grundläggande delar av privat driven hemtjänst. Här 
kommer vi därför att redogöra för de grundläggande delarna i LOV, privata utförare 
och de sociala krav kommuner som implementerar LOV kan ställa i sådana 
sammanhang.  
 
Som vi tidigare nämnt bedöms den åldrande befolkningen som en av de största 
utmaningarna hälsovården just nu möter (Lovell, 2006, s. 22; Europeiska 
Kommissionen, 2015) och ett sätt att minska den finansiella påverkan detta har är att 
överlåta bedrivandet vård- och omsorgsverksamheter inom äldreomsorg på externa 
organisationer. Den organisation som bedriver verksamhet i en myndighets 
verksamhetsområde kallas för privat utförare och den kan exempelvis vara ett företag, 
en ideell förening eller en stiftelse. (Söderlund, 2014, SOU 2013:53). Att låta privata 
utförare bedriva dessa verksamheter har visat sig kunna effektivisera verksamheterna 
och göra dem både billigare och med högre kvalitet (SOU 2013:53, s. 357). Enligt 
Söderlund (2014) drivs ungefär 80 % av äldreomsorgen av kommuner och resterande 20 
% av olika privata utförare med eller utan vinstkrav. Sveriges Riksdag (SOU 2013:53 s. 
357-359) menar att det blir allt mer vanligt att kommuner lägger ut delar av sin 
verksamhet på så kallade privata utförare (tidigare kallat entreprenader) och att det finns 
skäl att tro att detta kommer att fortsätta öka. Att verksamheten drivs och följer de regler 
som finns kring den är kommunens ansvar oavsett om den bedrivs inom kommunens 
regi eller av privata utförare (SOU 2013:53 s. 359). 
 
Lagen om Valfrihetssystem ([LOV] SFS 2008: 962) har sedan 2009 (Notisum, 2008) 
funnits för att reglera vad som gäller när kommuner vill låta privata aktörer bedriva 
deras verksamheter genom att införa valfrihetssystem inom områden kommunen har 
ansvar för. LOV har sedan 2010 varit tvingande för landstings vårdvalssystem inom 
primärvård (Direktiv 2015:22) men är ännu valfri för kommuner om än diskussioner 
pågår kring huruvida den skall vara tvingande eller ej. Det är dock 157 av Sveriges 290 
kommuner som i oktober 2015 infört valfrihetssystem och 19 som vid samma tid 
planerat att införa det i enighet med LOV (SKL, u.å.B; SKL, u.å.D). Lagen innebär 
enligt 1 §, kap. 1 LOV (SFS 2008: 962) att en upphandlande myndighet, exempelvis en 
kommun, har tagit beslut om att införa valfrihetssystem för socialtjänster eller tjänster 
inom hälsovård. Valfrihetssystemet innebär enligt samma paragraf att enskilda individer 
har rätt att själva välja vilken leverantör som ska utföra en tjänst åt dem. De leverantörer 
som de kan välja mellan är de som är godkända och har skrivit kontrakt med den 
upphandlande myndigheten. Valfrihetssystem i enighet med LOV är enligt SKL (SKL, 
u.å.D) vanligast inom hemtjänst.  
 
Valfrihetssystemet inom hemtjänst innebär att brukaren själv utifrån en lista med 
godkända hemtjänstföretag får välja vilket företag som ska utföra deras hemtjänst. 
Enligt 1 §, kap. 8 LOV (SFS 2008:962) ska samtliga utförare som möter kraven i det 
förfrågningsunderlag kommunen skapat för tjänsten accepteras och upphandlas och 
enligt 2 § 1 kap ska alla leverantörer behandlas lika. De ska dessutom ha samma 
ekonomiska ersättningsbelopp (SKL, u.å.D). Det innebär att kommunens 
upphandlingsarbete består i utformningen av deras förfrågningsunderlag för 
verksamheterna och den administrativa delen av att säkerställa att privata utförare 
verkligen uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Oavsett om verksamheten sker i 
eller utanför kommunens regi har kommunen det yttersta ansvaret för verksamheten i 
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förhållande till medborgarna. Kommunerna måste alltså se till att dessa verksamheter 
uppfyller de krav och håller den kvalitet som krävs enligt lagar och andra föreskrifter 
och även se till att de har ett förfrågningsunderlag som täcker dessa krav. (SOU 2013:53 
s. 359; SKL, u.å.A) 
 
Att bedriva äldreomsorg i privat regi har trots sina fördelar även sina risker. Lloyd et al. 
(2014, s. 2, 13) beskriver orsaker och konsekvenser av vårdskandaler inom äldreomsorg 
i Sverige, Norge, Storbritannien, USA och Kanada. De finner att stora äldreboenden 
drivna av vinstdrivande företag som ger finansiella incitament för kostnadsminimering 
och där staten har en otydlig roll har haft inflytande över alla de skandaler de granskat. 
Även Evans et al. (2005, s. 22) menar att finansiella incitament för kostnadsminimering, 
exempelvis bonussystem för att hålla kostnader under en viss nivå, har effekt på hur 
vård ges. De har studerat privata vårdverksamheter i åtta stater i USA och menar att det 
är möjligt att minska de negativa effekter finansiella incitament för kostnadsminimering 
har genom att implementera finansiella incitament för kvalitetsbaserade mål. De menar 
att genom att även inkludera kvalitetsbaserade villkor i sitt avtal kan kvalitén höjas utan 
att kostnaden ökar. Den Svenska skandal Lloyd et al. (2014, s. 4-6 ) granskar är den så 
kallade “Carema-affären” där Dagens Nyheter (DN) publicerade en serie granskande 
artiklar om ett äldreboende i Stockholm varpå fler medier började granska andra 
vårdföretag. Under dessa granskningar uppdagades vanvård, högre dödlighet än för 
jämförbara boenden, mutningshistorier och skatteplanering. Lloyd et al. (2014, s. 13) 
menar att svenska och norska myndigheter, till skillnad från de anglosaxiska, blev 
överraskade av publicerade skandaler men reagerade snabbt genom att bryta avtal med 
berörda leverantörer och genom att tillsätta utredningar för att liknande skandaler inte 
skulle upprepas.  
 
En av de åtgärder som tagits efter “Carema-affären” är en lagändring som trädde i kraft 
i början av år 2015. Den syftar till att förbättra kontrollen av privata företag som utför 
kommunal verksamhet (Sveriges Riksdag, 2014). Regeländringarna infördes i 
Kommunallagen (SFS 1991:900) och innebär bland annat att insynen i de privata 
utförarnas verksamheter ska bli bättre. Kommuner och landsting blir i och med detta 
skyldiga att sätta upp mål och riktlinjer för verksamheter som bedrivs externt och även 
att följa upp hur väl verksamheterna möter dessa. Dessutom måste de se till information 
kring verksamheter utförd i privat regi finns tillgänglig för medborgarna så att de kan få 
insyn i dessa verksamheter samt en kunskap om alla enheter som utför en viss typ av 
verksamheter. (Sveriges Riksdag, 2014)  
 
De blandade fördelarna och riskerna med privat drivna välfärdsverksamheter har lett till 
en politisk delning i Sverige där framförallt alliansblocket med Moderaterna i front 
yrkar för privatisering och vill att LOV ska bli tvingande för kommuner (Moderaterna, 
2014). Vänsterblocket bestående av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har även i 
sig en delning där Socialdemokraterna är för valfrihet men inte yrkar direkt för att LOV 
varken ska avskaffas eller vara tvingande medan vänsterpartiet tydligt uppger att de vill 
driva all form av välfärdsverksamhet offentligt och därför avskaffa LOV 
(Socialdemokraterna, u.å., s. 36; Vänsterpartiet, u.å.). 
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4	Teorikapitel	
Under följande delar kommer vi att ge en bakgrund till vårt ämne genom att presentera 
relevanta delar av social hållbarhetsredovisning. Vi börjar med att beskriva begreppet 
social hållbarhet för att ge en förståelse för grunden i ämnet. Det följer vi sedan upp 
med social hållbarhetsredovisning och icke-finansiell information där vi presenterar 
forskning om användare av redovisning och social hållbarhetsredovisning och tar upp 
tidigare forskning kring den effekt hållbarhetsredovisning har. Därefter kommer vi in 
på viktiga kvalitéer inom redovisning och existerande sociala indikatorer. Där kommer 
vi även ta upp viktiga indikatorer från våra tre perspektiv på social hållbarhet inom 
hemtjänst: brukaren, anställda och samhället.  

4.1	Social	hållbarhet	-	Hållbarhetsbegreppet		
För att definiera social hållbarhet vill vi börja med att utreda dess bakgrund. Som 
tidigare nämnt myntades begreppet hållbar utveckling i Brundtlandsrapporten 1987 och 
förklarades där bestå i tre olika delar; ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter 
(KTH, 2015). Dessa tre begrepp brukar operationaliseras i tre olika “dimensioner” eller 
“pelare” (Littig & Griessler, 2005, s. 66; Hutchins & Sutherland, 2008, s.1688). De 
ekologiska och ekonomiska pelarna beskriver Littig & Griessler (2005, s. 67) vidare 
vara relativt väloperationaliserade där begreppen och innehållet i dem är allmänt 
accepterade och sällan leder till stora debatter. Däremot är den sociala pelarens innebörd 
mer spridd och väcker debatt vilket påverkar dess betydelse och användning (Vallance 
et al, 2011, s. 342; Littig & Griessler, 2005, s. 69; Dempsey et al., 2011 s. 209). Littig & 
Griessler (2005, s. 69) menar att detta kan bero på en lägre grad forskning kring denna 
del, men även eftersom denna dimension inte gör någon skillnad på politiska, normativa 
och analytiska aspekter av social hållbarhet och på så sätt är ett bredare begrepp. 
Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling fokuserade på saker som hälsa, 
att minska fattigdom värden över och minska inkomstgapet mellan de rika och de fattiga 
och rör därför främst basala behov och rättigheter. På Rio-konferensen, 1992, 
presenterades social hållbarhet som rätten att ha ett anständigt liv genom internationell 
social rättvisa och lokala deltagande i aktiviteter för hållbart utvecklande och detta 
begrepp fortsatte sedan att utvecklas till att inkludera bland annat välfärd, säkerhet, en 
sund miljö och tillgång till utbildning. (Axelsson et al., 2013, s. 217) Denna konferens 
ledde till Agenda 21 som tar upp dessa frågor och betonar vikten av att aktioner för 
hållbarhet tas även på lokal nivå (Saha, 2009, s. 39).  Agenda 21 väckte deltagande över 
hela världen och i Sverige implementerades på kontor i nästan alla svenska kommuner 
för att arbeta specifikt med dessa frågor även på en lokal nivå (Eckerberg & Forsberg, 
1998, s. 333). 
 
Definitionen av social hållbarhet är som sagt omdebatterad men Vallance et al. (2011, s. 
346) menar att den kan delas in i tre delar som både kan gå i harmoni med varandra men 
också vara direkt motstridiga. De olika delarna menar de är utveckling, underhåll och 
bro där utveckling handlar om att tillgodose människors behov, underhåll vad 
människor vill ha och bro vad som är bra för den ekologiska utvecklingen. Littig & 
Griessler (2005, s. 72) menar att social hållbarhet är en kvalité i samhällen som beror på 
relationen mellan samhället och miljön, reflekterad av arbeten och relationer inom 
samhället. Vidare menar de att ett hållbart samhälle tillgodoser mänskliga behov, 
bevarar social rättvisa, ser till mänsklig värdighet och deltagande samt fungerar på ett 
sätt som gör att naturen och dess reproduktion bevaras över tid. Även 
Folkhälsomyndigheten (2014) har försökt förklara social hållbarhet. De menar att i ett 
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socialt hållbart samhälle lever folk ett jämställt, gott liv med god hälsa och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. 
 
Trots dessa definitioner av social hållbarhet kan det fortfarande bedömas vara 
svårtolkat. Vad menas med ett “gott liv” eller “mänskliga behov”? Folkhälso-
myndigheten (2014) har sammanställt tre breda faktorer de tror påverkar social 
hållbarhet och dessa är demokrati, utbildning och bostäder. Dessa breda faktorer har de 
sedan specificerat mer där de menar att delar av demokrati kan vara delaktighet och 
inflytande samt jämställdhet mellan könen. Utbildning menar de kan vara tillgång till fri 
information samt hälsa och livskvalitet. Bostäder menar de ska ge möjlighet att utöva 
kultur och att det är kopplat till religions- och yttrandefrihet. (Folkhälsomyndigheten, 
2014) 
 
Utifrån ovan beskrivna definitioner av social hållbarhet har vi identifierat tre aspekter vi 
tror är relevanta ur kommuners perspektiv kring privata utförare inom hemtjänst. Dessa 
är brukare, anställda samt samhället. Hur och varför vi tror att dessa påverkas kommer 
att förklaras mer ingående i senare teoridelar (kapitel 4.3) men beror i stort sett på att vi 
ser direkta kopplingar till dessa aktörer och beskrivningen av social hållbarhet som 
Vallance et al. (2011), Littig & Griessler (2005) och Folkhälsomyndigheten (2014) gett. 
Individers behov, hälsa och önskemål tycker vi är tydligt kopplat till hur äldre tas 
omhand av hemtjänst eftersom det är just detta hemtjänsten ämnar att hjälpa med. De 
anställdas behov, hälsa och önskemål är också något vi bedömer påverkas inom alla 
typer av arbeten, vilket även Littig & Griessler (2005, s. 74) belyser. Speciellt i arbeten 
som är påfrestande, både psykiskt och fysiskt, som exempelvis hemtjänst (Johansson & 
Jonsson, 2007), tror vi att de anställdas hälsa och behov är något som måste beaktas för 
att säkerställa social hållbarhet. Samhället som stort ser vi påverkas eftersom de tjänster 
som skapas genom kommunens upphandlingar är en del av de arbeten som påverkar den 
sociala hållbarheten och ger en ökad möjlighet för individerna i samhället att ha en 
delaktighet i sina beslut. Det skulle även kunna ge möjligheter att ta in individer som 
står utanför samhället in i arbetslivet. Detta då möjligheter till att anställa exempelvis 
långtidsarbetslösa eller att arbeta med integration ges. 

4.2	Social	hållbarhetsredovisning	
4.2.1	Icke-finansiell-	och	frivillig	information	
För olika användare är olika information nödvändig i olika situationer. Även om 
finansiell redovisning och information som nämnt traditionellt sett kan ses som den 
huvudsakliga källan till information om företag kan även annan, icke-finansiell 
information, vara av vikt för användare. 
 
När social hållbarhet bedöms viktigt kan en presentation av detta i redovisning vara 
relevant. Social prestation utgör icke-finansiell information eftersom den stämmer 
överens med Flöstrand & Ströms (2006, s. 580-581) definition av det då det är kvalitativ 
information utanför finansiella rapporter och fotnoterna till dem. Flöstrand & Ström 
(2006, s. 580-581) menar att finansiell information blir allt mindre viktig eftersom 
företags tillgångar består mer och mer av immateriella tillgångar som inte syns till sitt 
fulla värde där. Semenova et al. (2010, s. 287-288) bekräftar att mer än finansiell 
information har betydelse för värdering av ett företag och menar att marknadsvärdet är 
en funktion av bokfört värde samt miljömässiga och sociala prestationer. Detta finner de 
genom sin studie där de analyserar separerad och adderad data kring företags ESG 
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(environmental, social and governance) prestationer för att kunna se hur dessa 
prestationer separat påverkar svenska publika bolags marknadsvärde.  
 
Att publicera icke-finansiell eller frivillig information för allmänheten så att intressenter 
kan ta del av den verkar enligt forskning ha en påverkan på värdering av företag 
(Semenova et al., 2010, s. 287-288 ; Flöstrand & Ström, 2006, s.592; Lev, 1992, s. 12). 
Lev (1992) menar dock att publiceringen av frivillig information innebär både fördelar 
och kostnader. Förutom påverkan på värdering av företaget, aktiekurser och säljvolymer 
menar Lev (1992, s. 12-13) att det kan användas för att förändra uppfattningen om ett 
företag. Flöstrand & Ström (2006) finner att den icke-finansiella informationen 
värderingsanalytiker använder sig främst av är prognoser och annan information som 
avslöjar hur omständigheter kan påverka exempelvis vinst- eller kassaflödesprognoser. 
De kostnader som uppstår i samband med frivillig redovisning kan delas upp i direkta 
och indirekta kostnader (Lev, 1992, s. 21). De direkta kostnaderna menar Lev (1992, s. 
21) består av de faktiska kostnaderna för att ta fram och presentera redovisningen och 
dessa menar han inte har så stor betydelse eftersom innehållet i redovisningen oftast 
finns att tillgå i sparade register inom företaget. De indirekta kostnaderna däremot 
menar han beror på effekten informationen har på användare. Detta kan exempelvis vara 
prisnedgång på aktier på grund av en negativ vinstprognos eller konkurrenter som kan 
använda sig av den information företaget presenterar för att utveckla sig själva, 
exempelvis genom beskrivningar av företagets utveckling av tekniska utrustning.  Även 
Darrough (1995, s. 866) menar att det finns negativa implikationer från att publicera 
frivillig information och att effekten är olika beroende på vilken information som 
publiceras och vem användaren är. Bland annat menar han att konkurrenter genom 
frivillig information kan skapa sig konkurrensfördelar exempelvis genom att se 
möjligheter att komma in på marknaden eller förändra sin produktionsnivå eller pris 
baserat på den presenterade informationen. Han menar även att investerare, anställda 
och myndigheter kan se möjligheter för olika aktioner, som när de kan gå in och ta över 
ett företag, kräva höjda löner eller begära miljömässiga undersökningar.  
 
Depoers (2000, s. 248) menar att frivillig redovisning, så som social 
hållbarhetsredovisning, kan ses som ett sätt för agenter (utförare) att minska den förlust 
de gör på den så kallade principal- agent problematiken. Healy & Palepus (2001, s. 
409) och Eilifsen et al. (2013, s. 7) förklarar att agent problem uppkommer när 
investerare överlåter ansvaret för verksamheten de investerar i på grund av att de inte 
har för avsikt att han en aktiv roll i verksamhetens ledning. Principal-agent 
problematiken innebär att målsättningarna för agenten som fått ett uppdrag av 
principalen att utföra något åt den, ofta skiljer sig från principalens, vilket kan skapa 
problem då principalen har begränsade möjligheter att kontrollera agenten (Healy & 
Palepus, 2001, s. 409; Weissert, 2001, s. 437). Eftersom detta incitamentsproblem gör 
att principalen (kommunen) måste lägga pengar på att gå in och kontrollera att deras 
avtal följs kommer en mindre del att kunna betalas till agenten. Genom att presentera 
mer information än vad som formellt krävs menar Depoers (2000, s. 248) att agenten 
kan bidra till att uppföljningsaktiviteter kan minskas och därmed att en större betalning 
kan möjliggöras.  
 
På grund av risken för principal- agent problematik blir det viktigt för principalen att 
kunna ge agenten incitament att följa principalens målsättningar (Weissert, 2001, s. 
437). Healy & Palepus (2001, s. 409-410) menar att “optimala” kontrakt kan skapas 
mellan dessa två parter för att se till att agentens intresse följer principalens mål. Ett 
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exempel på detta kan vara att de kommer överens om en kompensation som agenten 
erhåller om den följer kontraktet. Kontrakten innebär då att agenten ska redovisa 
information som gör det möjligt för principalen att kontrollera att agenten följer 
kontraktet (principalens mål) (Healy & Palepus. 2001, s. 409-410). Weissert (2001, s. 
437) menar att utmaningen med dessa kontrakt är finna en balans, i teorin är det möjligt 
för principalen att granska allt men i verkligheten gäller det att konstruera ett kontrakt 
som är tillräckligt för att motivera agenten att uppnå principalens mål utan att 
principalen behöver kontrollera allt. Ett annat alternativ att minska problematiken med 
parternas olika incitament är att anlita en extern granskare som kontrollerar 
informationen som agenten lämnar till principalen (Eilifsen et al., 2013, s. 7). Detta var 
något hållbarhetsengagerade användare utan ekonomiskt inflytande i O’dwyer et al.:s. 
(2005B, s. 771-772) studie uttryckte en stark efterfrågan för i hållbarhetsrapporter och 
menade att medan en extern granskare, som någon inom informanternas organisationer 
eller någon typ av revisor, skulle öka tillförlitligheten skulle inte en granskning gjord av 
någon inom det redovisande företaget bidra till högre tillförlitlighet. 

4.2.2	Användare	och	användning	av	social	hållbarhetsredovisning	
För att få en förståelse av vad användare av social hållbarhetsredovisning är intresserade 
av att veta krävs en kunskap om vilka dessa användare är. Accounting Standards 
Steering Committee (1975) menar att användare av årsredovisningar är de som har en 
rimlig rätt till information om företaget eller verksamheten. De menar att en användare 
har det om företaget eller verksamhetens aktiviteter inkräktar eller kan tänkas inkräkta 
på användarnas intresse. De definierar användarna som investerare, långivare, 
anställda, analys/rådgivningsgrupper, verksamhetens kontakter (Kunder, leverantörer, 
konkurrens, uppköpare), regeringen samt allmänheten. Denna motivering och dessa 
användare tas även upp för social redovisning i en kartläggning av NUTEK (2002, s.13) 
som hänvisar till John Pearces bok Social Audit and Accounting (2001). Även de menar 
att ett företags intressenter av social redovisning är alla individer som påverkas eller kan 
påverkas av företaget. De användare vi fokuserar på i denna studie är som nämnt 
svenska kommuner som har infört LOV. Eftersom det är kommunens verksamhet som 
bedrivs i annans regi “inkräktar” företagens verksamheter i allra högsta grad på 
kommunen och bör räknas som en del av verksamhetens kontakter då de är uppköpare 
av den privata utförarens tjänst eller service.  
 
Meek et al. (1995), Darrough (1995, s. 866) och Lev (1992, s. 13) menar även de att 
intressenter av icke-finansiell information är investerare/finansiella analytiker, 
konkurrenter, myndigheter, företagets ledning, anställda och andra aktörer med 
koppling till företaget. Hur de använder sig av denna information är olika beroende på 
användare och information men Darrough (1995, s. 866) nämner ett antal situationer där 
användare kan använda sig av informationen: Han menar att konkurrenter, som nämnt, 
kan använda informationen för att skapa sig konkurrensfördelar, lära sig av det 
redovisande företaget eller se andra möjligheter från informationen. Investerare kan se 
möjligheter att köpa upp eller ta över företag baserat på informationen men rätt 
redovisad information kan också undvika stämningsansökningar från investerare. 
Anställda kan se information om företaget som tyder på att de skulle kunna höja löner 
och förbättra arbetsvillkor vilket anställda eller fackförbund då kan ställa krav på. 
Myndigheter kan få incitament att göra exempelvis miljömässiga undersökningar eller 
påverka deras skattebeslut. (Darrough, 1995, s.866).  
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O’dwyer et al. (2005B, s. 760-761) gjorde en enkätundersökning i Irland på icke-statliga 
organisationer (NGOs) med ett intresse för social eller miljömässig hållbarhet för att ta 
reda på vad intressenter (NGOs) som inte har ett stort ekonomiskt inflytande eller utgör 
företagets ledning har för preferenser och vill ha ut av hållbarhetsrapporter De fann att 
dessa användare i första hand använder sig av hållbarhetsredovisning för att få kunskap 
om företagets engagemang för ansvarsfullt företagande. Tre andra motiv för att använda 
sig av hållbarhetsredovisning presenterades också och baserades på Odwyer et al.:s. 
(2005B) studie där åtta intervjuer med representanter från olika NGOs genomfördes. 
Dessa motiv, rangordning och procentuell värdering presenteras i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Motiv för användning av hållbarhetsredovisning (O’dwyer et al, 2005B) 
Motiv Procentuell 

fördelning 
För att få kunskap om företagets engagemang för ansvarsfullt företagande 47 % 
För att undersöka ifall företagets redovisning är i linje med deras faktiska 
sociala och miljömässiga påverkan 

25 % 

För att bidra till att sätta press på företaget att förbättra deras sociala och 
miljömässiga prestationer 

21 % 

För att kontrollera att företagen följer de lagar och föreskrifter som finns 
kring sociala och miljömässiga aspekter 

7 % 

4.2.3	Hållbarhetsredovisning	och	prestation	
Utöver det som användare vill veta från social hållbarhetsredovisning finns frågan hur 
sådan redovisning hänger ihop med den sociala prestation som företag haft. Ullmann 
(1985, s. 545) belyser den väl utforskade men resultatdelade frågan kring om social 
redovisning och social prestation är korrelerade och finner att äldre forskning fått 
blandade resultat där de flesta studier tyder på att inget samband mellan dessa variabler 
finns. Frågan har dock därefter fortsatt att diskuteras och på senare år har samband 
mellan hållbarhetsredovisning och prestation kring dessa områden funnits positiva. Al-
Tuwaijri et al. (2004, s. 466) finner ett positivt samband mellan extensiv 
hållbarhetsredovisning och hållbarhetsprestation där alltså företag som har en 
omfattande hållbarhetsredovisning även presterar bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Borial (2013, s. 1061) menar dock att hållbarhetsrapporter, på grund av det frivilliga i 
både innehåll och upplägg, endast visar 10 % av viktiga händelser relaterade till 
företaget och att det som redovisas främst är företagets bra prestationer medan de dåliga 
lämnas ute. Detta gör också att företag kan skapa sig en bild om att de har ett 
ansvarsfullt företagande när detta inte alls speglar företagets faktiska aktioner. Boiral 
(2013, s. 1061-1062) finner att den bild företagen presenterar om sig själva som sällan 
stämmer överens med verkligheten ändå påverkar uppfattning om dem. 

4.3	Presentation	av	social	hållbarhetsredovisning	

4.3.1		Relevans,	tillförlitlighet,	jämförbarhet,	timing	och	medium	
Eftersom regler saknas för upplägg, presentation och innehåll av social redovisning är 
det viktigt att få en förståelse för vilka grundläggande kvalitéer som är viktiga för att 
presentera användbar redovisning. Financial Accounting Standards Board 
([FASB]1980) har skapat en modell de kallar “Hierarchy of accounting quality” som 
separerar finansiell informations viktigaste karaktärsdrag för att öka informationens 
kvalitet (Figur 1). Modellen belyser två dimensioner för användbar finansiell 
information: informationen ska vara både relevant och tillförlitlig. Dessa två utgångs-
punkter delas upp i fler beståndsdelar; (1) Tillförlitlig information är kontrollerbar, 
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neutral samt har validitet. (2) Information är relevant om den antingen ger en grund att 
bättre förutspå prestation och/eller ett återkopplingsvärde samt att den är presenterat i 
rätt tid. (3) Den relevanta och tillförlitliga informationen ska vara jämförbar vilket 
innebär att den ska vara konsekvent för att vara användbar. (FASB, 1980, s. 12) 
 
Det övergripande villkoret för hierarkin är att fördelarna för att tillhandahålla 
informationen måste är större än dess kostnader. Den redovisade informationen ska 
också vara väsentlig för användarna och är likt alla andra verktyg bara till nytta för den 
som förstår hur informationen ska användas (FASB, 1980, s. 12, 14). Det gör att 
användarens egenskaper och kunskap påverkar informationens begriplighet och 
användbarhet i dennes beslutsfattande och därmed att användarens egenskaper måste tas 
i beaktning när informationen presenteras. 

 
Figur 1. FASB:s (1980, s. 13) hierarki för kvalitativa egenskaper i redovisning.  

International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett regelverk för finansiell 
redovisning, målet med IFRS är likt FASB hierarki för kvalitativa egenskaper i 
redovisning att redovisningen ska bli relevant, tillförlitlig och jämförbar (Cole et al., 
2012, s. 114-115). Cole et al. (2012, s. 114) undersökte hur jämförbarheten av 
finansiella rapporter upplevdes av användare av IFRS då han menade att IFRS inte 
innebär ett enhetligt sätt att redovisa på utan att det fortfarande finns valmöjligheter 
gällande hur något ska redovisas. Studiens resultat visade att lite mer än 40 % av 
respondenterna ansåg att de finansiella rapporterna som upprättades enligt IFRS var 
jämförbara och att ju mer erfarenhet respondenterna hade av IFRS desto mindre ansåg 
de att rapporterna var jämförbara. Varför rapporterna inte sågs som jämförelsebara 
visade sig inte bara bero på vilka redovisningsmetoder som används utan även på 
omdömet och hur tolkningar görs av de som upprättar dem. Gällande hur jämförbarhet 
tolkades av de som ingick i studien svarade nästan 70 % att jämförbarhet för dem 
innebär att alla företag använder samma redovisningsmetoder vilket tyder på en 
enhetlighet. Studiens resultat pekade på att de viktigaste typerna av jämförelser enligt 
respondenterna vara att kunna jämföra innehållet i rapporterna med företag inom samma 
verksamhet och att kunna jämföra resultat över tid. (Cole et al, 2012, s. 114, 132-133) 
Fagerström et al. (2016, s. 1) menar att just jämförbarheten är ett problem med 
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hållbarhetsrapporter på grund av det fria innehållet och upplägget, vilket gör det svårt 
att jämföra ett företags prestationer över tid men även mellan företag i samma bransch.   
 
Ljungdahl (1999, s. 30) anser att miljömässig och social redovisning är viktig för 
potentiella och nuvarande investerare om den uppfyller de kvalitativa egenskaper som 
FASB har konstruerat (Figur 1). Hierarkin är främst kopplad till ekonomisk 
redovisningsinformation men Ljungdahl (1999, s. 31) menar att även miljömässiga och 
sociala aspekter påverkar organisationers ekonomi och därmed även den ekonomiska 
redovisningen vilket gör denna hierarki relevant även för dessa aspekter. De kvalitéer 
som FASB (1980) och IFRS (Cole et al., 2012, s. 114-115) tar upp syftar till att vara 
generella för olika typer av situationer och är därmed allmänna i sitt slag. Social 
information ämnar på samma sätt som finansiell information hjälpa beslutsfattare i sitt 
arbete genom att ge en grund av användbar och begriplig information. Social 
information är dock svårare att mäta i objektiva tal än vad finansiell information är 
vilket gör det svårare att presentera information som är kontrollerbar och därmed kan 
den ha lägre tillförlitlighet. Vikten av att jobba mot att öka kontrollerbarheten och 
tillförlitligheten i den sociala informationen tror vi däremot är lika viktig i social 
information som i finansiell information. Att det är svårt att uppskatta värdet på olika 
insatser gör dem inte heller mindre relevanta att beakta då kännedomen om att de 
förekommer kan påverka en investerares beslut (Ljungdahl 1999, s.31).  
 
För att information i finansiella rapporter ska vara relevant menar FASB (1980, s.12) att 
den presenteras i rätt tid. Att informationen presenteras i rätt tid innebär att 
beslutsfattare har informationen tillgänglig när den behövs för att fatta beslut, är den 
inte tillgänglig vi denna tidpunkt har informationen litet eller inget som helst värde. 
(FASB, 1980, s. 2). På en arbetsplats förklarar Edmunds & Morris (2000, s. 18) att 
information är en viktig del för verksamhetens framgång.  
 
Hur ska då social information presenteras? Perrini (2006, s. 76) menar att det är vanligt 
att icke-finansiella rapporter presenterar kvantitativ och kvalitativ information till lika 
stor del och att den kvantitativa informationen ger användarna av rapporten möjlighet 
att göra jämförelser och få en överblick av verksamheten medan den kvalitativa 
informationen som ger en mer målande bild av företagens mål och strategier. Den 
sociala hållbarhetsredovisningen kan också presenteras som en separat rapport eller 
integrerad med de finansiella rapporterna. Lynch et al. (2014, s. 21) menar att den 
integrerade rapporten där hållbarhetsredovisningen (i detta fall sociala hållbarhets-
redovisningen) redovisas tillsammans med årsredovisningen är ”framtiden inom 
hållbarhetsredovisning”. Detta eftersom det sammanlänkar företagens alla uppdrag, 
både de finansiella och hållbarhetsmässiga prestationerna.  

4.3.2	Information	overload	
Som nämnt menar Edmunds & Morris (2000, s. 18) att en av nycklarna till en 
verksamhets framgång är information. De menar dock också att ett problem i dagens 
samhälle är att det finns överväldigande mängder med det vilket gör det svårt att hantera 
all information. Detta fenomen kallas ”information overload” och kan i enkla termer 
beskrivas som att människor har tillgång till för mycket information (Eppler & Mengis, 
2004, s. 326). Information overload är enligt Feather (1998, s. 188) att det finns så 
mycket information tillgänglig att den inte längre går att använda på ett effektivt sätt. 
Edmunds & Morris (2000, s. 17) förklarar att alla på något sätt är påverkade av ökade 
informationskällor och att i dagens samhälle är information overload något som är 
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allmänt känt. De menar att de flesta människor någon gång upplevt att de har för mycket 
information tillgänglig vilket påverkar beslutstagandet då de upplevs som stressande 
och tar mycket tid att studera all information (Edmunds & Morris, 2000, s. 19). 
 
Forskning har visat att upp till en viss mängd information ökar individers prestation 
men blir det för mycket information för individen att bearbeta minskar istället 
prestationen (Eppler & Mengis, 2004, s. 326; O’Reilly, 1980, s, 693). Eppler & Mengis 
(2004, s. 328) menar att prestationssänkningen beror på att individen blir förvirrad, 
tappar förmågan att prioritera och får svårt att komma ihåg tidigare information på 
grund av mängden information som är för mycket för att individen ska kunna processa 
den. 

4.4	Indikatorer	i	social	hållbarhetsredovisning	

4.4.1	Existerande	sociala	indikatorer	
Efter att de grundläggande kraven och kvaliteterna för innehållet i social redovisning är 
lagda kan det praktiska innehållet i redovisningen beaktas. Med detta menar vi de 
indikatorer som pekar på social hållbarhet och som bör mätas och presenteras i social 
hållbarhetsredovisning. Det finns en mängd olika exempel på hur hållbarhet kan mätas. 
Littig & Griessler (2005, s. 68) menar att indikatorer inom social hållbarhet sällan 
definieras i teori utan snarare i praktisk förståelse för frågorna samt den aktuella 
politiska agendan, bland annat eftersom ett tydligt teoretiskt koncept för social 
hållbarhet fortfarande saknas. Parris & Kates (2003) har trots detta tagit upp 12 olika 
sätt att mäta hållbarhet. Dessa sätt är inte alla kopplade till just social hållbarhet som vår 
studie undersöker men nedan följer några exempel som till viss del försöker att mäta 
social hållbarhet med hjälp av indikatorer. Indikatorer är enligt Parris & Kates (2003, s. 
572) kvantitativa mått och kan exempelvis användas för att bedöma om ett företag rör 
sig mot eller från ett av deras mål.  
 
World Conservation Union (IUCN) sponsrade utvecklingen av “Well- being 
Assessment” som ger länder ett index på deras livskvalité och miljö. Indexet fås fram 
genom totalt 88 indikatorer för att mäta dessa saker och det var vid Parris & Kates 
(2003) utförande av studien 180 länder som använde sig av systemet.  Indikatorerna är 
uppdelade i två kategorier, ”the ecosystem wellbeing” som innebär indikatorer som 
bland annat mäter luft, vatten, land och resursanvändning. Den första kategorin är ”the 
human wellbeing” som ger ett index för landets befolkning och hälsa, kunskap och 
kultur, rikedom, samhälle och rättvisa. (Parris & Kates, 2003, s. 563). Den andra 
kategorin av indikatorer är den som kan kopplas till social hållbarhet. Sverige, Finland, 
Norge och Island är de mest hållbara länderna enligt detta tillvägagångssätt (Parris & 
Kates, 2003, s. 563).  Med hjälp utav dessa indikatorer kan tydliga mål sättas och det 
ger möjlighet att följa hur de förändras över tid för att nå målet. Indikatorerna kan även 
ses som ett hjälpmedel att ta beslut om vilka åtgärder som bör prioriteras. (Parris & 
Kates, 2003, s. 570) 
 
Ett annat exempel som tar hänsyn till sociala indikatorer är United Nations Commission 
on Sustainable Development (CSD). CSD skapades 1992 som ett resultat av FN:s 
konferens om miljö och utveckling. Utifrån en lista på 134 indikatorer som behandlade 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter har CSD genom att testa och utveckla 
dessa indikatorer kommit ner till en lista på totalt 58 indikatorer.  Dessa är avsedda att 
frivilligt användas av länder på nationell nivå. (Parris & Kates, 2003, s. 562) 
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Motivationen till dessa indikatorer är bland annat att de vid beslutsfattning kan ge 
vägledning på många olika sätt (Parris & Kates, 2003, s. 570).                     
                                                              
De ovan nämnda indikatorerna ska användas för att mäta hållbarheten i en hel nation. 
Vad som är relevant för vår studie är hur social hållbarhet skulle kunna mätas i ett 
företag, mer precist de privata utförarnas sociala hållbarhet. Parris & Kates (2003, s. 
566) menar att intresset för att mäta just hållbarhet i ett företag växer och att Global 
Reporting initiative (GRI) är mest lovande inom detta område. GRI:s riktlinjer är idag 
bland de mest använda instrumenten för att redovisa hållbarhet (GRI, 2013). De 
riktlinjer GRI tagit fram har mynnat ut i G4 som består i tre delar där ekonomiska, 
sociala och miljömässiga aspekter delas upp var och för sig i olika avsnitt i varje del. 
Den första delen består av de standarder och principer som gäller för respektive område. 
Den andra delen är ämnad att förklara hur standarderna och principerna ska användas av 
organisationer när de upprättar en hållbarhetsrapport som stämmer överens med 
riktlinjerna. Den tredje och sista delen av GRIs riktlinjer är en sektorguide till för att ge 
guidning åt företag inom sektorer vars hållbarhetsproblem inte speglas i existerande 
riktlinjer och ge svar på andra vanliga frågor. (GRI, u.å.) 
 
I den första delen av G4 (GRI, 2015, s. 64) finns exempel på sociala indikatorer för 
företag att redovisa, dessa är uppdelade i fyra olika delar: (1) Anställningsförhållanden 
och arbetsvillkor, (2) Mänskliga rättigheter, (3) Samhälle och (4) Produktansvar. Denna 
uppsättning består av 48 indikatorer och är därmed väldigt bred. Den ger även mått för 
hur dessa indikatorer ska mätas. Indikatorerna är allmänna för olika branscher och är 
därför inte alltid tillämpliga eller relevanta rakt av för alla typer av företag. 
 
Valet av vilka indikatorer för hållbarhet som ska användas kan vara svårt att bestämma 
då Parris & Kates (2003, s. 581) i deras studie finner att det för tillfället inte finns någon 
uppsättning av indikatorer som backas upp av övertygande teori och är accepterad runt 
om i världen. I rubrikerna nedan presenteras olika indikatorer för tre olika perspektiv; 
brukarnas, anställdas och samhället. Vi presenterar och tittar på dessa tre perspektiv 
eftersom vi ser dem som viktiga för social hållbarhet inom hemtjänst och intressanta för 
svenska kommuner pågrund av deras ansvar för hemtjänstverksamheter drivna även i 
privat regi. Vi tror att indikatorer inom dessa perspektiv kan vara intressanta för svenska 
kommuner då de hjälper dem att kontrollera verksamheten samtidigt som dessa 
indikatorer beaktar invånares välmående vilket ligger i kommuners ansvar och intresse.  

4.4.2	Brukares	välbefinnande	
Vår studie utgår som nämnt i social hållbarhet från tre perspektiv, brukare, anställda och 
samhället. Det första perspektivet, brukaren, är kopplat till kommuner som användare 
eftersom det är för dessa individer de har ett ansvar (SOU 2013:53, s. 359; SKL, u.å.A). 
För att identifiera indikatorer inom detta perspektiv kommer vi nedan presentera 
litteratur och tidigare forskning där viktiga aspekter för brukares välbefinnande utreds 
och presenteras.  
 
Både norsk och svensk forskning kring äldreomsorg har kommit fram till att kontinuitet 
är en viktig aspekt för omsorgskvalitet (Szebehely, 2011, s. 238). Szebehely (2011, s. 
239) förklarar att detta beror på att omsorg till stor del bygger på relationen mellan de 
som utför tjänsten (omvårdnaden) och den som tar emot den. En hög andel 
heltidspersonal, låg andel timanställda samt en låg personalomsättning ger goda 
förutsättningar för hög kvalitet på kontinuitet. (Szebehely, 2011, s. 239) Likt Szebehely 
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(2011) menar Haggerty et al. (2003, s. 1220-1221) att relationen mellan vårdgivare och 
vårdtagare är viktigt. De förklarar att kontinuitet är relevant när det handlar om en 
individuell patient som ska ha vård över tid och att detta innebär att det handlar om den 
individuella patientens upplevelse om integrationen och koordinationen av vård. Denna 
upplevelse menar Haggerty et al. (2003, s. 1221) handlar om hur patienter och deras 
familjer upplever att vårdpersonalen vet historiken kring patienten och följer en och 
samma vårdplan samt att de vet att vårdpersonal de känner till kommer fortsätta att 
vårda dem.  
                                        
Flera studier inom äldreomsorgen har som ovan nämnt kommit fram till att just 
kontinuitet är viktigt för brukarna. I studier av Samuelsson et al. och Edebalk et al. 
(1993, hänvisad i Svensson & Edebalk, 2006, s. 28) har de kommit fram till fem 
kvalitéer som är viktiga för brukarna: tillgänglighet/tider, inflytande, personlig relation, 
vårdpersonalens lämplighet samt kontinuitet som tidigare nämnts (Figur 2). Med 
vårdpersonalens lämplighet syftar de till personalens förhållningssätt och kompetens. 
(Samuelsson et al., 1993 och Edebalk et al., 1993, refererad i Svensson & Edebalk, 
2006, s. 28).                     

 
Figur 2. Viktiga kvalitéer för brukaren (Edebalk et al., 1993, refererad i Svensson & 
Edebalk, 2006). 
 
Av de fem kvalitéer som de har funnit är viktiga för brukaren har Edebalk et al. (1993, 
refererad i Svensson & Edebalk, 2006) funnit att kontinuitet, personalens lämplighet 
samt tillgänglighet/tider kan specificeras ytterligare genom att delas upp i olika delar (se 
Figur 2). Kontinuitet kan delas upp i personalkontinuitet samt omsorgskontinuitet där 
personalkontinuiteten syftar till att samma person ofta hjälper den äldre och 
omsorgskontinuitet syftar till att personalen ska ge den äldre samma form och typ av 
omsorg som den har att förvänta utifrån den vårdideologi som hemtjänstföretaget har 
(Samuelsson et al., 1993 och Edebalk et al., 1993, refererad i Svensson & Edebalk, 
2006, s.  28). Personalens lämplighet delas upp i personlig läggning och yrkeskunnande. 
Personlig läggning beskrivs av författarna som huruvida personalen var glad, visade 
hänsyn, var lugn och trygg samt noggrann. Yrkeskunnande beskrivs av författarna som 
personalens kompetens att utföra yrket. Tillgänglighet/tider har delats upp i tre 
perspektiv: när, hålla tider och gott om tid. Med när menar författarna den tid på dygnet 
de äldre får besök av personalen, med hålla tider menar de att personalen dyker upp på 
den tid de uppgett att de ska komma och med gott om tid menar författarna att de äldre 
inte ska uppleva att personalen stressar för att hinna med det de ska under sitt besök. 
(Samuelsson et al., 1993 och Edebalk et al., 1993, refererad i Svensson & Edebalk, 
2006, s. 28)   
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De fem kvalitéer som enligt ovan nämnda studier ska vara viktiga sett ur brukarnas 
perspektiv kan enligt Samuelsson et al. och Edebalk et al. (1993, refererad i Svensson & 
Edebalk, 2006, s. 28) rangordnas då brukarna värderar dem som olika viktiga. Det 
visade sig att inflytande var den kvalité som brukarna värderade minst och kontinuitet 
var det som var mest betydelsefullt. Något som också var väldigt betydelsefullt var 
brukarens personliga relation till personalen (Samuelsson et al., 1993 och Edebalk et al., 
1993, refererad i Svensson & Edebalk, 2006, s. 28).  När de mer specifika delarna av 
kontinuitet, lämplighet och tillgänglighet/tider värderades av brukarna visade det sig att 
det viktigaste för dem var personalkontinuiteten. Följt av detta var personalens 
personliga läggning viktigast, dessutom uppskattade brukarna personalens 
yrkeskunnande. Det visade sig att kring tillgänglighet/tider var det viktigare att 
personalen höll sina tider samt att de hade gott om tid än vilken tid på dagen de kom. 
(Samuelsson et al., 1993 och Edebalk et al., 1993, refererad i Svensson & Edebalk, 
2006, s. 28).     
                                                                               
Socialstyrelsen har tillsammans med SKL gjort en undersökning där de jämför vård och 
omsorg för de äldre mellan både kommuner och län i Sverige. De har totalt genomfört 5 
sådana undersökningar och den senaste rapporten gäller för år 2014. Syftet med dessa 
rapporter är undersöka kvaliteten utifrån olika områden och perspektiv på vård och 
omsorg för de äldre. Ett av dessa områden är hemtjänst. Inom detta område har 
Socialstyrelsen och SKL använt sig av olika indikatorer för att få en uppfattning om hur 
brukarna upplever denna tjänst. Alla indikatorer som använts vid undersökningen är 
enligt Socialstyrelsen och SKL möjliga att för landsting och kommuner att påverka. 
(Socialstyrelsen, u.å.) De 8 indikatorerna som SKL och Socialstyrelsen (2015, s. 7-10) 
har använt sig av för att undersöka hur brukarna upplever hemtjänsten är: (1) Trygghet, 
att brukarna känner sig trygga i deras hem är viktigt för deras välbefinnande och hälsa. 
(2) Bemötandet, att personalen har ett gott bemötande till brukarna beskriver de som en 
kärnpunkt i omsorgen. (3) Tillräckligt med tid, när personalen kommer till brukarna för 
att genomföra sitt arbete är det viktigt att de har tillräckligt med tid för att tillgodose 
brukarnas behov. (4) Hänsyn till åsikter och önskemål, i så stor utsträckning som 
möjligt ska hänsyn tas till brukarnas önskemål och behov så att tjänsten blir 
individanpassad. (5) Möjlighet att påverka tider, brukarens möjlighet till att påverka 
vilken tid personalen kommer är viktigt då de visar på brukarens möjlighet till 
inflytande och självbestämmande. (6) Möjlighet att föra fram synpunkter och klagomål, 
brukarna ska vara informerade om var de kan vända sig för att föra fram klagomål och 
synpunkter. (7) Personalkontinuitet, är det många olika personer som kommer hem till 
brukaren för att hjälpa denne är det risk att kvaliteten blir lidande då brukaren inte kan 
lära känna personalen och ofta får förklara vad som den vill ha hjälp med. (8) 
Hemtjänsten i sin helhet, denna indikator används för att värdera hur brukarna ser på 
hemtjänsten som en helhet. (Socialstyrelsen, 2015, s. 7-10) 
 
Utifrån ovan beskriven litteratur har vi format 4 indikatorer som vi tror är viktiga för 
brukarens välmående, dessa indikatorer ska alltså visa social hållbarhet ur ett 
brukarperspektiv. En sammanställning på våra indikatorer och deras koppling till 
diskuterad litteratur finner ni i Tabell 2. 
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Tabell 2. Socialt hållbara indikatorer för brukare inom hemtjänst. 
Indikatorer Litteratur 
Brukarens upplevelse om 
trygghet 

Svensson & Edebalk (2006);Personliga relationer, att personalen 
kom i tid samt yrkeskunnande. Socialstyrelsen (2015); Trygghet 
viktigt för hälsa och välbefinnande. 

Att hänsyn tas till brukarens 
åsikter och önskemål 

Svensson & Edebalk (2006); Inflytande en viktig kvalité. 
Socialstyrelsen (2015); Tjänsten skall anpassas individuellt. 

Personalkontinuitet Szebeheky (2011); Kontinuitet viktig aspekt för brukarna.  
Svensson & Edebalk (2006); Personalkontinuiteten viktigast.  
Socialstyrelsen (2015); Kärnpunkt i omsorgen. 

Brukarens upplevelse om 
bemötandet av 
hemtjänstpersonalen 

Svensson & Edebalk (2006); Omsorgskontinuitet, personlig 
relation, personlig läggning och yrkeskunnande.  
Socialstyrelsen (2015); Kärnpunkt i omsorgen. 

4.4.3	Arbetsmiljö	och	anställdas	välbefinnande.		
Det andra perspektivet vi presenterat för social hållbarhet, anställda, speglar inte ett lika 
direkt ansvar för svenska kommuner som brukarens välbefinnande gör. Detta eftersom 
kommunen i relation till privata utförare är uppdragsgivare, inte arbetsgivare. Däremot 
har kommunen alltid ett ansvar för både alla sina invånare men även för hållbarhet och 
därför även social hållbarhet framförallt sedan Agenda 21 presenterades och betonade 
vikten av aktioner för hållbarhet på lokal nivå (Saha, 2009, s. 39; Eckerberg & 
Forsberg, 1998, s. 333).  

Littig & Griessler (2005, s. 74) uppmärksammar vikten av ett antal faktorer för att ha ett 
hållbart arbetarsamhälle. De menar att ett sådant samhälle åtminstone måste kräva; (1) 
en miljömässigt ansvarstagande utveckling av existerande och nya jobb för att försäkra 
en miljömässig, social och hälsosam uppsättning produkter och tjänster (2) en 
könsbalanserad fördelning av arbeten som krävs i ett samhälle så att alla individer har 
en tillräcklig inkomst från ett viktigt och allmänt accepterat arbete (3) friheten att när 
som helst i livet kunna välja olika typer av jobb eller livsstilar och fortfarande ha rätt till 
en individuell social säkerhet. Vallance et al (2011, s. 344) menar att för att människor 
ska kunna arbeta för hållbarhet krävs både att fysiska behov, som hunger och törst, 
möts, men även att mer ogripbara behov, exempelvis att de har ett arbete som är 
tillfredställda. 
 
För att alla människor ska ha ett arbete och känna den trygghet som Vallance et al. 
(2011, s.344) och Littig & Griessler (2005, s. 74) beskriver krävs att även kulturell 
spridning på arbetsplatser bejakas. Detta grundar vi på SCBs (2013, s. 14) fynd där de 
beskriver att svenskfödda i åldrarna 20-64 år i betydligt större del än utrikesfödda i 
samma åldrar var i arbete 2011. Watson et al. (1993, s. 597, 599) menar att en 
arbetsgrupp med spridning i kulturell bakgrund presterar sämre än en kulturellt 
homogen arbetsgrupp när grupperna är nygjorda men att efter en tids samarbete kan en 
kulturell heterogen grupp använda sina olikheter på ett sätt som gör att de kan 
identifiera problem och hitta lösningar på dessa bättre än kulturellt homogena grupper. 
En förklaring till den inledande lägre prestationen men den efterföljande högre 
prestationen kan vara Stahl et al. (2009, s. 702-703) fynd om att kulturella skillnader i 
en grupp skapar processförluster genom ökade konflikter i hur uppgifter ska lösas och 
minskad social integration mellan gruppmedlemmarna samtidigt som processvinster 
skapas genom ökad kreativitet och tillfredsställelse hos gruppmedlemmarna.  
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Lindström (1994) betonar vikten av hållbarhet inom organisationer och hur detta nås i 
sin litteraturgenomgång av kriterier för god arbetsmiljö- och organisation. Som 
subjektiva mått på välbefinnande har Lindström (1994, s. 124) funnit att trivsel, upplevd 
hälsa och mental kompetens hos anställda ofta används. I sin genomgång finner han ett 
antal faktorer som leder till minskat välmående och hälsa hos de anställda. Bland annat 
menar han att det finns en skillnad på arbetskvantitet och arbetskvalitet där långa 
arbetsdagar med för mycket att göra innebär hög arbetskvantitet och minskar de 
anställdas välmående (Lindström, 1994, s. 126). Har de anställda för lite att göra menar 
Lindström (1994, s. 126) att arbetskvantiteten är för låg och att anställdas välmående 
även då sjunker. Med detta menar han också att för svåra eller för lätta arbetsuppgifter 
med för hög eller låg variation påverkar anställdas välmående. 
 
Inom sjukhusarbete menar Lindström (1994, s. 126-127) att en kvantitativ 
överbelastning som leder till en minskad kvalitet på arbetet med patienten är den 
vanligaste orsaken till stress i arbetet. Genom att öka kvalitén på arbetet, genom 
exempelvis större variation på arbetet, arbetstiden eller genom utbildning menar 
Lindström (1994, s. 126-127) att stress kan minskas. Att lägga upp arbetstid och 
scheman som är kostnadsminimerande, tidsoptimerande och ändå ha tillräcklig 
bemanning för att arbetet ska kunna utföras är i sig en utmaning för företag (Topaloglu 
& Ozkarahan, 2004, s. 138). Dessutom påverkar schemaläggningen personalens 
upplevelse och arbetstillfredsställelse starkt av detta och en flexibilitet för personalens 
önskemål är därför ytterligare något som måste beaktas vid schemaläggning menar 
Topaloglu & Ozkarahan (2004, s. 138). Eftersom individers preferenser är individuella 
och har betydelse för dennes uppfattning om sin arbetssituation krävs en viss flexibilitet 
för att till viss del kunna möta personalens önskemål (Isaksson et al., 2001, s. 17) 
 
I en studie av Engström et al. (2006) var målet att undersöka relationen mellan de 
anställdas tillfredsställelse med arbetet och upplevd stress för personal inom 
äldreomsorgen i Sverige. Skälet till att detta skulle studeras var att det inom äldrevården 
redovisades svårigheter med att behålla och rekrytera ny personal samt att arbetsbördan 
för de anställda hade ökat. I undersökningen visade det sig att 115 av 298 respondenter, 
det vill säga nästan 40 % av de som svarade på enkäten planerade att lämna deras 
nuvarande jobb. En slutsats Engström et al. (2006, s. 318) kunde dra av studien var att 
högre ålder på personalen innebar högre tillfredsställelse med arbetet gällande 
förväntningar, krav, arbetsbelastning, samarbete och personlig utveckling och äldre 
personal upplevde sig även mindre stressade. Visserligen var denna undersökning inte 
enbart kopplad till arbete inom hemtjänst men även andra studier, exempelvis 
Johansson & Jonsson (2007), fann att personal inom hemtjänst finner deras arbete 
stressigt och krävande och fackförbund kräver förändringar för att minska stressen för 
personalen (Aktuellt fokus, 2015; Scherman, 2014). Något som också verkar ha en 
betydelse för den anställdas välmående är om de har någon formell utbildning eller inte. 
Engström et al. (2011, s. 723) fann i deras studie där de jämförde personal med en 
formel utbildning mot personal utan någon utbildning inom äldreomsorgen att 
personalen utan någon formell utbildning löpte större risk för att få psykosomatiska 
hälsoproblem.  Det visade sig att personalen som inte hade någon formell utbildning 
bland annat upplevde en högre arbetsbelastning, mer stressymptom och  hade lägre 
kompetens än deras kollegor som har en utbildning.   
 
För hälsopersonal finner Lindström (1994, s. 127) att arbetsmotivationen är beroende av 
de sociala relationerna på arbetsplatsen, både mellan övrig personal och patienter, men 
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även genom deras möjligheter att hjälpa andra människor. Imhoff & Mathauer (2006, s. 
14) studerade arbetsmotivationen hos hälsopersonal i Afrika och menade att när inte 
finansiella motiveringar finns måste andra saker finnas som kan motivera personalen. 
De menade att hälsopersonal i sådana situationer är beroende av en slags förståelse för 
deras livssyn och mål och behöver erkännande för sitt arbete. Genom att förstå 
personalens livssyn och mål kan möjligheter ges att uppfylla personalens mål för 
utveckling, i karriärväg och genom utbildning vilket i sig motiverar personalen.  
 
Utifrån ovan beskriven litteraturgenomgång har vi sammanställt en lista på fem 
indikatorer vi tror är viktiga för anställdas välmående i sin anställning i hemtjänst och 
därmed för social hållbarhet. Dessa indikatorer och dess koppling till ovanstående 
litteratur finns beskrivet i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Socialt hållbara indikatorer för anställda inom hemtjänst.  
Indikator Litteratur 
Variation i arbetsuppgifter Lindström (1994); Variation i arbetsuppgifter.  

Isaksson et al. (2001); Individuella preferenser 
Utvecklingsmöjligheter inom arbetet Lindström (1994); Variation i arbetet. 

Imhoff & Mathauer (2006) Förståelse och 
utvecklingsmöjligheter. Engström (2011): Utbildning 
minskar stress. Isaksson et al. (2001); Individuella 
preferenser. 

Hur arbetstiden är fördelad Lindström (1994); Arbetskvantitet. 
Tapalogu & Ozkarahan (2004): Arbetstillfredsställelse 
 Isaksson et al. (2001); Individuella preferenser. 

Anställdas upplevelse om relationer 
inom arbetsgruppen och till sina 
brukare 

Lindström (1994); Arbetsmotivation 
Imhoff & Mathauer (2006); Förståelse och bekräftelse 
av arbete. 

Kulturell spridning i arbetsgruppen Watson(1993); Större kreativ prestation i grupper. 
Littig & Griessler (2005); Personer i arbete. Vallance 
(2011); Trygghet. 

4.4.4	Samhällspåverkan	
Vårt sista perspektiv på social hållbarhet inom hemtjänst, samhället, har inte heller det 
en lika stark koppling till svenska kommuner som brukares välbefinnande har på grund 
av deras roll som uppdragsgivare. Som vi nämnt tidigare tror vi dock att samhället både 
påverkar och påverkas av social hållbarhet. Littig & Griessler (2005, s. 72) definierar 
social hållbarhet som en kvalitet i ett samhälle och därmed att samhället är en central 
del av den sociala hållbarheten. Svenska kommuner, som har ett ansvar för hållbarhet 
allt sedan det definierades i Agenda 21 (Saha, 2009, s. 39; (Eckerberg & Forsberg, 
1998, s. 333) har därför ett ansvar att de verksamheter som bedrivs i deras kommun har 
ett hållbarhetstänk. Dessutom tror vi att det är en ekonomisk fråga för svenska 
kommuner att se till att de privata utförarna arbetar på ett socialt hållbart sätt för att sätta 
medborgare i arbete och att ta hand om dem på ett sätt som gör att arbetet blir attraktivt 
för framtiden. 
 
Axelsson et al. (2013, s. 215) tar upp att inom hållbarhetsbegreppet bör kulturell 
hållbarhet inkluderas och det ligger nära, om inte som en del av, det sociala 
hållbarhetsbegreppet. Axelsson et al. (2013, s. 217) tar upp fyra indikatorer var för 
kulturell och social hållbarhet som de fastställt med hjälp av tidigare forskning, 
internationella policys och sex stycken naturresurssektorers policys. De sociala 
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indikatorerna var (1) demokratiskt civilt samhälle, (2) bostadsmiljö, (3) mänsklig 
utveckling och (4) jämlikhet. De kulturella indikatorerna var (1) kulturell vitalitet, 
socialt kapital samt mångfald och samvaro, (2) kulturellt landskap, (3) kulturellt arv och 
(4) kulturell tillgång, konsumtion och delaktighet. 
 
Bergmark et al. (2013, s. 2-3) menar att arbetslöshet är ett samhällsekonomiskt problem 
där finansiering av människor som under lång tid är arbetslösa innebär höga kostnader 
för kommuner.  Han menar att personer som under lång tid är bidragsberoende har ökat 
med 60 % mellan 1990-2011 och att detta lett till de högsta nivåerna av 
bidragsberoende i modern tid. 
 
Sett till den skillnad i arbetslöshet vi tidigare belyst där inrikesfödda i åldrarna 20-64 i 
högre grad än utrikesfödda 2011 var i arbete (SCB, 2013, s. 14) och den 
samhällsekonomiska kostnaden Bergmark et al. (2013, s. 2-3) menar att bidragsgivande 
är det ur denna synpunkt viktigt att få människor i arbete. Zenou & Sjögren (2007, s. 7) 
menar att orsaker till högre arbetslöshet bland utrikesfödda kan vara att de som bor i 
invandrartäta områden blir isolerade och därför får det svårt att lära sig det svenska 
språket. Detta i sig blir en barriär att få arbete, dessutom diskrimineras de och har liten 
kontakt med arbetsgivare vilket gör att vägen in i arbete för dessa personer är svår. I ett 
land som Sverige där ett mångkulturellt samhälle uppkommit under de senaste 
decennierna menar Jönson (2007, s. 80) dock att det inte är helt oproblematiskt att sätta 
personer med utländsk bakgrund i arbete inom äldreomsorg. Detta eftersom många äldre 
haft lite samverkan med personer med utländsk bakgrund tidigare och att det då händer 
att de bemöter dessa personer på ett misstänksamt och rasistiskt sätt.  
 
Att få in långtidsarbetslösa i arbete är hur som helst en utmaning och är ett teoretiskt väl 
utforskat område. Sianesi (2008, s. 373) jämförde sex olika svenska arbetsmarknads-
projekt, däribland arbetsplatsträning, arbetsplatsintroduktion, arbetslivserfarenhets-
placering, beredskapsarbete, praktikplatser och subventionerade arbeten. Hon fann att 
det långsiktigt bästa sättet att få in personer i arbete är genom subventionerade arbeten. 
 Detta fynd har även Gerfin et al. (2005, s. 807-809, 811, 828-829) gjort i Schweiz. Han 
jämförde effektiviteten i att få in långtidsarbetslösa i arbete genom tillfälliga 
bidragsbaserade arbete där en tjänst i ett företag på konkurrensutsatt marknad beläggs 
med en speciell bidragsdel för mer svåranställd personal och tillfälliga arbeten i icke-
vinstdrivande arbetsprogram som tjänster på konkurrenslösa marknader, skapade för att 
in arbetslösa på arbetsmarknaden med uppgifter som ofta är miljörelaterade. Gerfin et 
al. (2005, s. 828-829) fann att även om båda metoderna hjälper långtidsarbetslösa in i 
arbete är subventionerade arbeten mer effektiva än arbeten i icke-vinstdrivande program 
och menar att detta kan bero på tidigare fynd som pekar på att ju närmare ett 
arbetsmarknadsprogram är verkliga arbetsmarknaden, desto mer sannolikt är det att 
lyckas få in personer i arbete.  
 
Både Littig & Griessler (2008, s.74) och Axelsson et al. (2013, s. 217) betonade vikten 
av jämställdhet i ett samhälle och att en könsbalanserad fördelning av arbeten är en 
viktig del av ett socialt hållbart arbetarsamhälle. 2011 var nio av tio personer utbildade 
inom vård och omsorgssektorn kvinnor (Nilsson, 2016). Anledningar till detta kan vara 
många och Kjellberg (1998, s. 282) menar att diskussioner ofta pågår om att det finns 
vissa kognitiva och fysiska skillnader mellan män och kvinnor. Han menar dock att den 
enda skillnaden som möjligen kan spela någon roll för ett arbete är fysisk kraft och 
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nämner att detta är något som han ser svårigheter i att bevisa faktiskt spelar någon roll i 
ett arbete.  
 
På grund av den osäkerhet och de diskussioner som följer privat välfärd har en offentlig 
utredning kring hur vinster i välfärden kan begränsas och ska hanterats påbörjats på 
uppdrag av regeringen. Det är en utredning om hur regelverken bör ändas för att 
säkerställa att de offentliga medlen inom välfärden går till dem de är ämnade, nämligen 
brukarna (Direktiv 2015:22, s.10-11). Finansdepartementet (Direktiv 2015, s. 10) menar 
att den ökade privatiseringen av vård- och omsorgsverksamheter består i sju stora 
koncerner där fem stycken helt eller till stor del ägs av riskkapitalbolag. De menar att 
det vinstintresse dessa företag har påverkar drivandet av verksamheten och kan ha 
negativ påverkan på verksamhetens kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och på de 
anställdas arbetsvillkor. Att det påverkas kan styrkas med Lloyd et al.:s. (2014, s. 13) 
studie där de finner vårdskandaler som uppstått när stora vinstdrivande företag gett 
kostnadsminimerande finansiella incitament när myndigheter inte varit klara med sin 
roll och sina regelverk. För att undvika eventuella vårdskandaler eller missbruk av 
offentliga medel vill Finansdepartementet (Direktiv 2015:22, s. 2) genom sin utredning 
säkerställa att utgångspunkten för offentliga medel är att de ska gå till avsedd 
verksamhet och om något överskott skulle finnas ska detta återinvesteras i 
verksamheten.  
 
En utmaning för social hållbarhet i samhällen som är påtaglig för svenska kommuner 
vars uppdrag delvis består i att möta denna förändring är den tidigare nämnda åldrande 
befolkningen i Sverige. Lovell (2006. s. 22) ser den åldrande befolkningen som ett 
problem för hälso- och sjukvårdssystem. Hon menar att mer personal inom vården 
kommer att krävas för att kunna möta en ökad efterfrågan och för att kunna ge 
vårdtagarna en optimal vård. Lovell (2006, s. 24) finner att flera studier har kommit 
fram till att många som studerar till sjuksköterskor eller andra typer av vårdgivare har 
en negativ syn på äldre och att det kan bero bland annat bero på individens värderingar 
eller kultur. I en studie från Sverige av Söderhamn et al. (2001, s 228) utförd på 
sjuksköterskestudenter och de som arbetade som sjuksköterskor fann de att erfarenhet 
visade sig vara en viktig faktor för hur individerna ser på äldre. De som hade mer 
erfarenhet hade mindre negativ syn på äldre människor än de med mindre erfarenhet. 
(Söderhamn et al., 2001, s 228).  På grund av den negativa synen som de utan erfarenhet 
av arbete med äldre inom vården tycks ha menar Lovell (2006. s. 24) att experter inom 
reklam och marknadsföring bör visa hur viktigt det är att ta hand om de äldre och hur 
betydelsefullt detta arbete är. Hon menar även att förebilder och bra utbildning för 
sköterskor ska förbättra deras uppfattning kring äldre människor. 
 
Även Palm (2010, s. 71) belyser de förändrade behoven i sin artikel och menar att den 
åldrande befolkningen i västvärlden innebär att hjälpmedel för vård och omsorg måste 
komma och att nuvarande vårdsystem kommer att måsta förändras. Palm (2010, s. 71) 
menar att lösningen till detta kan vara informations- och kommunikationstekniska (IKT) 
hjälpmedel. ITK- hjälpmedel kan ge människor som ofta behöver tillsyn möjlighet att 
bo hemma längre. Exempel på sådana lösningar som används idag är hjälpmedel som 
kontrollerar och följer upp vårdtagarens hälsa med hjälp av mobiltelefoner, mikrochips 
och sensorer (Palm, 2010, s. 72). Sensorerna kan sättas i olika föremål och används 
inom vården för diagnostisering och medicinsk övervakning, sensorer som installeras 
under huden kan mäta vårdtagarens blodtryck och hjärtrytm. Sensorer kan alltså ses som 
en bra hjälpmedel inom hemsjukvård då det ger kontinuerlig mätning och snabbt kan 
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larma om något problem uppstår. (Palm, 2010, s. 74-75) Det finns dock etiska aspekter 
med detta som både Palm (2010, s. 75-76) och Kosta et al. (2010, s. 304) belyser. Palm 
(2010, s. 75-76) förklarar att teknik som installeras i hemmet för övervakning kan av 
vårdtagarna ses som intrång i den annars privata miljön som ens hem är. Hon menar 
också likt Kosta et al. (2010, s.304, 319) att det är viktigt att informationen från dessa 
IKT hjälpmedel behandlas på rätt sätt så att privatlivet inte kränks, det är därmed viktigt 
att hjälpmedlen är säkra så att andra inte kan ta del av informationen utan vårdtagarens 
vetskap. Kosta et al. (2010, s. 319) menar att teknisk vård också kan resultera i att 
vårdtagare lämnas hemma med behandling utan att de symptom som de uppvisar 
beaktas.  
 
Utifrån ovan beskriven forskning har vi sammanställt fem indikatorer som vi tror 
påverkar samhällets sociala hållbarhet vid bedrivandet av hemtjänst. Våra indikatorer 
och den tidigare forskning de är grundade på finns presenterade i Tabell 4.  
 
Tabell 4. Socialt hållbara indikatorer för samhället kopplat till hemtjänst. 
Indikator Litteratur 
Möjlighet för 
svåranställda att få 
arbete 

Axelsson et al. (2013); Bostadsmiljö, mänsklig utveckling, jämlikhet, 
kulturell vitalitet, socialt kapital samt mångfald och samvaro. Zenou & 
Sjögren (2007); Integration. Bergmark et al. (2013); 
Samhällsekonomiskt problem. 

Könsfördelning 
bland anställda 

Axelsson et al. (2013); Jämlikhet. Kulturell vitalitet, socialt kapital samt 
mångfald och samvaro. Littig & Griessler (2005): Balanserad 
könsfördelning. Kjellberg (1998): Kognitiva och fysiska skillnader små. 

Kulturell spridning 
bland anställda 

Axelsson et al. (2013); Jämlikhet, kulturell vitalitet, socialt kapital samt 
mångfald och samvaro. Zenou & Sjögren (2007); Integration. 

Återinvesteringar i 
verksamheten 

Axelsson et al. (2013); Bostadsmiljö. Mänsklig utveckling. 
Finansdepartementet (Direktiv 2015:22); För att offentliga medel ska 
gå till de ändamål de är ämnade och för att inte riskera försämrad 
kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor. 

Teknisk utveckling Palm (2010) och Kosta et al. (2010); För att möta förändrade behov 
men samtidigt inte riskera vårdtagares integritet. 

4.5	Sammanfattande	teorimodell		
I vårt teorikapitel har vi försökt knyta samman de delar av tidigare forskning och 
litteratur vi bedömer förtydligar vår forskningsfråga. I Figur 3 har vi gjort en 
sammanställning för att klargöra hur vi tycker att dessa delar hänger samman. I 
bakgrunden till det huvudsakliga ämnet social redovisning ligger social hållbarhet som 
begrepp. Social redovisning innehåller kunskap om existerande modeller för social 
hållbarhetsredovisning och mynnar ut i två aspekter; användare, som är svenska 
kommuner, och innehåll. Detta kan förklara användningen av den sociala redovisningen 
och kopplas därför till vilket innehåll den sociala redovisningen kan eller bör ha. 
Innehållet delas också upp i två sammanlänkade aspekter där den ena delen handlar om 
vilka specifika ämnen och indikatorer som är aktuella för ämnet social hållbarhet inom 
hemtjänst och den andra hur redovisningen bör presenteras (kvalitativa egenskaper). De 
kvalitativa egenskaperna, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet måste även speglas i 
indikatorerna som presenteras i social redovisning. 
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Figur 3. Sammanfattande teorimodell  

5.		Metod	
Vi kommer i detta kapitel beskriva hur vi resonerat kring vårt urval för att hitta de 
personer som kan besvara våra frågor och även hur våra praktiska intervjuer förberetts 
och genomförts.  

5.1	Urval	

5.1.1	Urvalsmetod	
För att nå en djupare kunskap och förståelse för vårt ämne ville vi föra intervjuer med 
tjänstemän som arbetar i kommuner som infört LOV och som jobbar med just 
uppföljning och upphandling inom hemtjänsten. Genom en öppen intervju där vi ber 
dessa personer berätta om deras preferenser och värderingar tror vi oss kunna skapa en 
tydligare bild för ämnet som kan lägga grunden för gemensamma indikatorer i ett 
framtida redovisningssystem för social hållbarhet. 
 
Bryman (2011, s. 350) beskriver att det finns främst två urvalsmetoder att använda sig 
av vid en sådan, kvalitativ, studie; målstyrda urval samt sannolikhetsurval. Vi har i vår 
studie använt oss av ett sannolikhetsurval vilket Bryman (2011, s.179) förklarar betyder 
att urvalet har gjorts slumpmässigt och att forskaren därmed har en vetskap om hur stor 
sannolikhet varje informant har att komma med i studien. Sannolikhetsurval är i regel 
vanligare i kvantitativa studier eller om studiens resultat ämnas kunna generaliseras till 
en hel population (Bryman, 2011, s. 350). Denna studie syftar inte till något av detta 
utan vårt val att använda oss av ett sannolikhetsurval ligger i att vi önskar en 
slumpmässig spridning av våra svar och tror att vi bättre kan nå detta om vi inte själva 
påverkat själva urvalet av informanter. Bryman (2011, s. 350) menar att 
sannolikhetsurval även är lämpliga när forskningsfrågorna inte är beroende av att vissa 
personer svarar på frågorna. Då vi menar att våra frågor lämpar sig lika bra för alla 
svenska kommuner som implementerat LOV anser vi också grundat på detta att ett 
sannolikhetsurval är lämpligt för att finna våra respondenter.  
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5.1.2	Population	och	urvalsram	
Eftersom vi beslutat att använda oss av ett sannolikhetsurval har tillvägagångssättet i 
vår urvalsprocess skett på ett sätt som är vanligare i kvantitativa studier. Vi kommer 
därför nedan att använda oss av begrepp som är vanligare i kvantitativa studier då vi 
önskat följa steg som är vanligare i dem för att nå så hög slumpmässighet som möjligt. 
Den kvalitativa delen i vår urvalsprocess har istället skett vid avgränsningen av vår 
population och vilka som ingår i vår urvalsram samt när vi kontaktat våra informanter 
för att be dem delta i vår studie.  
 
Populationen i vår studie består av alla svenska kommuner som följer eller har beslutat 
sig för att följa LOV. Eftersom denna studie är fokuserad på vad svenska kommuner vill 
få ut av sociala rapporter som exempelvis besluts- och uppföljningsmaterial för privata 
utförare behöver vi hitta kommuner som anställer privata utförare. För mindre 
kommuner innebär det stora administrativa kostnader att införa valfrihetssystem inom 
hemtjänsten och därför har de inte implementerat LOV i samma utsträckning som större 
(SNS, 2015). Eftersom inte alla kommuner använder sig av privata utförare genom 
valfrihetssystem i enighet med LOV har vi använt oss av SKLs (u.å.B) sammanställning 
av vilka kommuner som i oktober 2015 fattat beslut kring LOV som urvalsram. 
Urvalsramen består av 157 kommuner som infört valfrihetssystem i enighet med LOV 
samt 19 kommuner som beslutat om att införa lagen, det vill säga totalt 176 kommuner. 
Sedan oktober 2015 är det möjligt att fler kommuner infört valfrihetssystem, vilket 
innebär att det finns en risk för undertäckning i vår urvalsram. SCB (u.å.B, s. 5) 
beskriver undertäckning som ett fel i urvalet på grund av att urvalsramen inte fångar alla 
delar av populationen och att detta ofta är en risk när det gått en tid sedan urvalsramen 
skapades. Vi gör dock den bedömningen att de kommuner som är listade på SKLs 
(u.å.B) lista bör täcka majoriteten av populationen vi vill undersöka om inte hela, 
eftersom den trots allt endast är några månader gammal samt att det vid tillfället endast 
var 30 andra kommuner som utredde om de skulle implementera LOV eller ej. Vi har 
valt att inkludera de kommuner som i oktober 2015 planerat att införa LOV i 
urvalsramen då vi tror att dessa idag infört valfrihetssystem i enighet med LOV. 
 
Eftersom vi tror att det finns skillnader inom den population vi vill undersöka har vi valt 
att dela upp urvalsramen i tre olika grupper i ett så kallat stratifierat slumpmässigt urval. 
Denna typ av urval innebär att en representation av de egenskaper som tros kunna 
påverka studien kan göras för att skapa ett urval. Med andra ord säkerställs det att 
urvalet representerar populationen enligt stratifieringskriteriet (Bryman, 2011, s.185-
186). Bryman (2011, s.185) menar att ett stratifierat urval ska visa en proportionell 
representation av befolkningen. Vi har däremot valt att inte göra vårt urval 
proportionerligt utan vårt mål är att intervjua samma antal informanter från varje grupp. 
Resonemang krig indelningen av grupper samt antal informanter från varje grupp 
diskuteras nedan. 

5.1.3	Val	av	gruppindelning	och	antal	informanter	
Vi har delat upp vår urvalsram i tre grupper utifrån vilket politiskt styre kommuner har.  
Med politisk styrning menar vi den blocktillhörighet det parti som i författandet av detta 
arbete har den ledande positionen, vald av medborgarna, i respektive kommun. Vi har 
begränsat styrningen till Vänsterstyre, Alliansstyre och Blocköverskridande styre 
baserat på SLKs (2016) uppdelning av kommuners styre sedan valet 2014. De har  
definierat ett vänsterstyre som ett styre av Socialdemokraterna och/eller Vänsterpartiet. 
Ett blocköverskridande styre menar de avser en koalition där Socialdemokraterna 
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och/eller Vänsterpartiet tillsammans med minst ett av allianspartierna styr kommunen. 
De alliansstyrda kommunerna avser ett styre av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och/eller Kristdemokraterna. Miljöpartiet och lokala partier kan i denna indelning ingå i 
likväl allians-, blocköverskridande- eller vänsterstyrda kommuner. Även andra saker 
som exempelvis kommunens storlek eller vart i landet kommunen ligger kan påverka 
hur informanterna ser på privata utförare då det för mindre kommuner innebär höga 
administrativa kostnader att införa LOV. Vi tror dock att det politiska klimatet i större 
utsträckning kan innebära skillnader och det är därför vi baserat vårt urval på detta.  
 
En av de viktigaste uppgifterna för en kommun är att se till att en god äldreomsorg finns 
och fungerar och det är kommunalpolitikerna som tar beslut om omsorgen och vad som 
ska gälla i en specifik kommun (Sveriges Riksdag, 2016). Just privatisering av välfärd 
är ett ämne som allianspartier förespråkat i högre grad än partier i vänsterblocket. Det 
tror vi gör att de har olika perspektiv till varför de tycker att det är positivt eller negativt 
med privat driven välfärd och olika eller skilda anledningar till varför de valt att 
implementera valfrihetssystem. Denna studie kommer inte att jämföra de olika 
grupperna mellan varandra utan valet att dela upp urvalet i tre grupper är istället grundat 
på att vi inte vill missa någon åsikt på grund av skillnader mellan dessa grupper och en 
snedfördelning i urvalet.  
 
I uppdelningen av grupper framkom att den största delen av kommunerna som infört 
eller planerar att införa valfrihetssystem i enighet med LOV har ett alliansstyre och att 
kommunerna med vänsterstyre utgjorde den minsta delen (Tabell 5). Detta skiljer sig 
från fördelningen av samtliga svenska kommuner där de flesta kommuner har ett 
blocköverskridande styre, följt av vänsterstyre och där minst antal kommuner har ett 
alliansstyre (SKL, 2016). I Tabell 5 har vi även presenterat vår fördelning av 
informanter från varje grupp och det kommer att beskrivas mer nedan.  
 
Tabell 5. Fördelning av svenska kommuners styre. Källa SKL(2016); SKL (u.å.B) 
 Alliansstyre Vänsterstyre Blocköver- 

skridande styre 
Samtliga svenska kommuner 2014 89 99 102 
De 176 svenska kommuner som i oktober 
2015 infört eller planerat att införa 
valfrihetssystem i enighet med LOV 

76 42 57 

Antal intervjuade informanter 3 3 3 
 
I valet hur vi skulle dela upp antalet informanter från respektive grupp fanns flera 
aspekter att ta hänsyn till. Främst ville vi se till hur fördelningen av politisk styrning i 
samtliga av Sveriges kommuner ser ut just nu trots att alla ännu inte implementerat 
valfrihetssystem i enighet med LOV. Anledningen till detta är att diskussioner pågår om 
huruvida LOV inom hemtjänst ska vara en tvingande lag eller ej (Sarimi, 2013; Arleij, 
2015). Om LOV fastställs som en tvingande lag skulle även fler vänsterstyrda och 
blocköverskridande kommuner behöva implementera valfrihetssystem inom hemtjänst. 
Det innebär alltså att den nuvarande spridningen där alliansstyrda kommuner i högre 
utsträckning använder sig av valfrihetssystem istället skulle bero på andelen totala 
kommuner som styrs av alliansen och i nuläget skulle det innebära att de flesta 
kommuner skulle vara blocköverskridande eller vänsterstyrda.  
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Eftersom politisk styrning är något som kan skifta, exempelvis skiftade år 2014 110 
kommuner styre (SKL, 2016), har vi valt att söka en jämn spridning av informanter från 
dessa tre grupper (se Tabell 5). Även om det inte proportionellt stämmer överens med 
spridningen i politisk styrning i varken samtliga svenska kommuner eller de svenska 
kommuner som infört eller planerar att införa valfrihetssystem i enighet med LOV tror 
vi att detta bäst representerar det vi vill undersöka med studien. Med detta menar vi att 
vi inte vill att denna studie ska vara beroende av den aktuella och skiftande politiska 
styrningen i svenska kommuner och inte heller av osäkerheten kring eventuella 
lagförändringar eller skifte i åsikter som gör att fler kommuner implementerar LOV. 
 
Varför vi valt att inte specificera politiska partier inom de tre olika grupperna samt att 
inte ha en egen grupp för partier utan blocktillhörighet är eftersom kommuner generellt 
sett styrs av flertalet partier och vi, baserat på SKLs (2016) lista över politiskt styre i 
svenska kommuner, sett större nytta i det övergripande styret i kommunerna än att gå in 
på detaljnivå. 
 
Valet av hur många som ska intervjuas vid en kvalitativ studie kan vara svårt att 
bedöma, antalet individer som ska intervjuas styrs av när den teoretiska mättnaden är 
uppnådd (Bryman , 2011, s.436). Teoretisk mättnad beskrivs av Strauss & Corbin 
(1998, s. 212) som: 

“a) inga nya eller relevanta data framkommer om en viss kategori, b) kategorin 
har utvecklats i termer av dess egenskaper och dimensioner och dess variation 
har framkommit och c) relationerna mellan olika kategorier etablerade och 
validerade på ett bra sätt.” 

 
Vi har i vår studie valt att arbeta med teoretisk mättnad sekundärt där vi i första hand i 
förväg bestämt att vi ville intervjua nio informanter och att vi efter genomförandet av 
dessa intervjuer bedömde om ny kunskap fortfarande framkom. Att vi valde att börja 
med ett bestämt antal informanter berodde på två saker. Dels att vi inte tidigare gjort en 
kvalitativ studie och därför riskerar att tro att vi nått teoretisk mättnad innan vi gjort det 
på grund av okunskap. Dels eftersom det underlättade för både oss och våra informanter 
att i förväg kunna planera och tidsboka intervjuer. Till vår studie valde vi att starta med 
att intervjua nio informanter och analysera dessa för att sedan se om fler intervjuer 
krävdes för att nå en teoretisk mättnad. Vi valde att intervjua en person från respektive 
kommun eftersom vi hellre än att hitta en specifik kunskap om ett fåtal kommuner ville 
finna en djupare förståelse för intresset i olika svenska kommuner.  
 
När man arbetar med en hermeneutisk utgångspunkt menar Larsson (1994, s. 180) att 
korrespondensen mellan tolkning och verklighet kan vara svår att säkerställa eftersom 
det ligger så mycket tolkning i arbetssättet. Larsson (1994, s. 181) hänvisar då till 
Hammersley som menar att för att öka validiteten för analyser kan man använda sig av 
validering. Detta innebär att flera källor som kan styrka samma sak ökar validiteten. 
Detta var grunden till att vi valde just nio informanter, tre från varje grupp, att börja 
intervjua. Vi hade en tanke att detta skulle kunna visa en nyansering av olika individers 
uppfattning men även göra att informanternas svar kunde ställas mot varandra för att se 
hur väl de stämde överens med varandra. När vi genomfört våra nio intervjuer fann vi 
att deras åsikter speglade varandra väl och att de två informanterna som intervjuades sist 
inte kom med någon ny information. Utifrån detta gjorde vi bedömningen att vi nått en 
teoretisk mättnad och intervjuade därmed inte fler än de nio stycken vi i förväg bestämt 
oss för att genomföra (se Tabell 5). 
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5.1.4	Metod	för	att	kontakta	studiens	informanter	
För att få fram ett slumpmässigt urval ger Bryman (2011, s. 184) förslag om att 
hemsidan http://www.psychicscience.org/random.aspx är hjälpsam då den innehåller en 
slumpgenerator som är enkel att använda. Vi numrerade alla kommuner i vår urvalsram 
för respektive grupp och gjorde sedan tre olika slumpgenereringar (en för varje grupp) 
med hjälp av hemsidan och fick därmed fram vårt urval, nio olika kommuner att 
kontakta. För att komma i kontakt med de utvalda informanterna ringde vi till 
respektive kommuns växel. Vi ville finna en informant från varje kommun och ville att 
denna individ skulle ha ett par års erfarenhet av arbete med närhet till uppföljning 
och/eller upphandling av privata utförare inom hemtjänst. I regel gick kontakten för att 
får tag i våra informanter i fyra steg som förklaras i Tabell 6. 
 
Tabell 6. Beskrivning av steg för att nå studiens informanter. 
Steg 1 Kontakt med kommunens växel som kopplade oss vidare till någon på 

socialkontoret inom hemtjänsten. 
Steg 2 Kontakt med någon på socialkontoret (ofta en verksamhetschef) som kunde 

ge oss något/några namn som kunde passa som informant till vår studie. 
Steg 3 Kontakt med potentiell informant där vi förklarat studien mer ingående än i 

tidigare steg och frågat ifall de vill delta. 
Steg 4 Mail skickat till potentiell informant innehållande vårt introduktionsbrev. 
 
Fredag den 19 februari påbörjades sökandet efter informanter till vår studie och den 7 
mars hade vi funnit 9 informanter som ville delta. Vi kontaktade totalt 15 kommuner, 
varav 9 tackade ja och 6 tackade nej. En sammanställning över deras svar om 
deltagande finns i Tabell 7. För varje kontakt som tackat nej till att delta har vi slumpat 
fram en ny kontakt från samma grupp som den avböjande och kontaktat den.  
 
I Bilaga 1 finner ni introduktionsbrevet som skickats via mail till våra potentiella 
informanter. Det bör klargöras att detta brev korrigerats något beroende på vilken 
informant det skickats till då det skickats ut efter att vi pratat med dem i telefon och 
vissa informanter då behövde mer information än andra. Till tre kontakter som vi inte 
kunnat nå via telefon utan endast blivit hänvisade till via tidigare kontakter har vi 
skickat ut detta brev som en introduktion till studien via kontaktens mail.  I brevet 
förklarade vi vilka vi var samt vårt syfte med studien, vi gav dem även en indikation på 
vad frågorna i intervjun kommer att handla om för att ge dem en uppfattning av vad 
som väntades. I brevet förklarades även varför de blivit utvalda till studien och att deras 
deltagande var frivilligt och kunde avbrytas närhelst de ville samt att informationen de 
lämnade skulle behandlas konfidentiellt. Till tre av de kommuner vi kontaktade 
skickades även en påminnelse ut via mail som kan läsas i Bilaga 3. 
 
Tabell 7. Sammanställning av svar på förfrågan att delta i studien. 
 Ja Nej 
Antal som tackade ja/nej vid första kontakt: 5 3 
Antal som tackade ja/nej efter att ha läst introduktionsbrevet: 3 1 
Antal som tackade ja/nej efter påminnelse: 1 2 
Totalt: 9 6 

5.1.5	Diskussion	kring	deltagande	
För att nå de 9 informanter vi använt i vår studie kontaktade vi 15 olika kommuner. 
Genom personlig kontakt har vi haft en möjlighet att svara på eventuella frågor om 
studien direkt och på så sätt kunnat ge informanterna en tydligare bild av vad studien 
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innebär och vad som förväntas av dem om de vill delta. Överlag fick vi ett positivt 
bemötande med ett intresse för frågeställningen och av de informanter som valde att 
delta var alla utom en intresserade av ämnet. Som nämnt valde sex personer att inte 
delta. Fem av dessa sex kom från alliansstyrda kommuner. Den sjätte hade en 
blocköverskridande styrning där personen inom kommunen som var mest lämplig för 
oss att intervjua blev tvungen att avböja deltagande på grund av sjukdom.  
 
De fem alliansstyrda personerna som valt att inte delta uppgav olika anledningar till 
varför de inte ville delta. En ansåg sig inte ha tillräckligt mycket kunskap kring ämnet 
då de infört LOV men ännu inte hade några privata utförare. En annan ansåg att de inte 
hade tillräckligt med tid att delta då de redan åtagit sig att delta i ett flertal andra studier 
under våren. Två stycken uppgav ingen anledning till deras nekande. En sista menade 
att hon inte kunde se behovet för social redovisning inom LOV då det enda viktiga för 
dem var att kraven i förfrågningsunderlaget då följdes och att hon på grund av detta inte 
ansåg att hon kunde bidra till vår studie. Vi hade önskat att få denna sista informant att 
ställa upp då det hade kunnat vara intressant att även höra hennes sida av detta ämne 
och framförde även detta, men hon ville fortfarande inte delta.   
 
Det samband vi kan avläsa ur vilka som valt att inte delta är att det bortsett från 
sjukdomsfallet enbart var alliansstyrda kommuner som nekat till deltagande. Vi finner 
detta intressant eftersom de alliansstyrda kommunerna utgör en majoritet av kommuner 
som infört valfrihetssystem i enighet med LOV. Anledningarna till denna fördelning av 
nekanden kan vara många. Dels skulle det kunna vara slumpmässigt att just dessa 
kommuner råkade vara alliansstyrda. Dels skulle det kunna bero på att det är så många 
fler alliansstyrda kommuner som infört valfrihetssystem än andra och att detta urval 
därför inkluderar också mindre kommuner som kanske inte har tid eller möjlighet att 
delta i en studie eller som av denna anledning har inga eller väldigt få privata utförare. 
Vi tror också att det skulle kunna bero på att bland de färre vänsterstyrda och blocköver- 
skridande kommunerna legat andra grunder till varför valfrihetssystem inom LOV 
införts. Alliansen har som nämnt propagerat för privatisering av vården och därför är det 
naturligt att dessa kommuner i större grad implementerar system för detta. Övriga 
kommuner som inte styrs av någon propagering för privatisering kan kanske ha lagt mer 
fokus på att förtydliga fördelar med privatisering och vill på grund av detta extra fokus 
bidra till att ge en större kunskap om hur social hållbarhet kan vara en del av detta 
system.  

5.2	Metod	för	intervju	

5.2.1	Forskningsdesign	och	undersökningsmetod	
Bryman (2011, s. 63-68) förklarar tvärsnittsdesign som en forskningsdesign där flera 
fall studeras vid en tidpunkt. Det är på detta sätt vi utfört vår studie. Bryman (2011, s. 
63-68) beskriver vidare att det är ett vanligt arbetssätt i kvalitativa studier med 
semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Vi använder oss i vår studie av 
semistrukturerade intervjuer där vi intervjuar respektive informant vid ett tillfälle och 
alla under mars månad med undantag för en informant som drabbades av sjukdom och 
därför intervjuades i mitten av april.  Resultatet av en sådan forskningsdesign är att 
studien endast speglar vad våra informanter upplever vid det tillfälle vi intervjuar dem. I 
kontrast hade longitudinell studie enligt Bryman (2011, s. 69) kunnat visa om någon 
skillnad över tid finns för informanternas uppfattning men eftersom vår studie är 
tidsbegränsad var denna typ av design inte en möjlighet.  
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Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer önskar vi nå en både djup och 
relevant information. Bryman (2011, s. 415) beskriver denna typ av intervjuer som ett 
sätt att låta intervjupersonen få en stor frihet att utforma sina egna svar samtidigt som 
intervjuarna använder sig av en lista med vilka teman den vill beröra för att kunna få 
svar som rör de ämnen studien berör. Inför våra intervjuer konstruerade vi därför en 
intervjuguide (Bilaga 2). Fokus lades där på ett antal öppna frågor där informanten får 
måla ut sina egna svar och där vi i första hand hjälpte till med följdfrågor som “varför?” 
och “hur?” för att få den att utveckla sina argument ändå lite till.  För att undvika att 
missa den information vi sökt har vi också skrivit upp ett flertal mer riktade frågor för 
att kunna ställa dessa om informanten inte skulle nå resonemang kring dessa frågor själv 
från de mer öppna frågorna. Varför vi valt att formulera en intervjuguide är eftersom vi 
både vill ha en djupare allmän förståelse av kommunernas användning för social 
hållbarhetsredovisning men även en mer specifik kunskap kring vad de vill få ut av den. 
Genom att använda en semistrukturerad intervju med en konstruerad intervjuguide kan 
vi smalna in frågorna mer specifikt när det behövs, exempelvis kring vilka typer av 
indikatorer för social hållbarhet informanterna värdesätter, utan att lämna ute deras 
öppna beskrivningar kring ämnet. 

5.2.2	Konstruktion	av	intervjuguiden	
Under konstruktionen av vår intervjuguide hade vi vårat främsta fokus på två saker: Att 
ge informanten utrymme att uttrycka sig och att ställa frågor som gör dessa uttryck 
relevanta till vår studie. Utöver det ville vi också inkludera frågor som kan belysa en del 
bakomliggande faktorer som skulle kunna påverka informantens svar för att i efterhand 
analysera ifall så var fallet. Vår intervjuguide går att finna i Bilaga 2. 
 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 150-152) presenterar flera olika sätt att ställa 
intervjufrågor på. Dessa är inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 
specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerade frågor, tystnad och 
tolkande frågor. Vi har konstruerat vår intervjuguide så att vi inleder de ämnen vi vill 
veta mer om med en inledande eller direkt fråga som sedan följs upp med sonderande 
eller specificerande frågor. Kvale & Brinkmann (2009, s. 150) menar att inledande 
frågor är öppna och ämnar för att nå spontana och rika beskrivningar kring ett ämne. 
Exempel på sådana frågor i vår intervjuguide är när vi ber våra informanter berätta om 
deras uppföljningsarbete och nuvarande information från privata utförare. Kvale & 
Brinkmann (2009, s. 151) menar att direkta frågor innebär att den som intervjuar 
presenterar ämnen direkt. Exempel på detta i vår intervjuguide är när vi ber 
informanterna värdera olika indikatorer. Kvale & Brinkmann (2009, s. 151) menar 
också att sådana frågor helst bör vänta till slutet av en intervju för att först ge plats åt 
informantens fria utläggningar. De första frågorna i vår intervjuguide är därför 
inledande men eftersom vi ville kunna ställa frågor som var mer relevanta för våra 
informanter följdes dessa första inledande frågor snabbt av direkta frågor som vi 
använde som ett verktyg att kunna fråga fler inledande frågor och specificerande frågor.  
 
Vi gjorde på detta vis eftersom vi höll våra intervjuer över telefon vilket Bryman (2011, 
s. 209) menar innebär att intervjuerna bör försöka hållas lite kortare än vid ett fysiskt 
möte. Det betyder att vi visste att vår tid med varje informant var begränsad och att det 
var mycket information vi ville få fram under denna tid. Genom att ställa vissa frågor 
där respondenten svarar ja eller nej och därpå följa upp med mer öppna frågor för att få 
dem att utveckla ett resonemang ville vi skala av en del tidsspill. Med det menar vi att 
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de väldigt breda frågorna kan leda till ett väldigt öppet svar också som kan sakna reell 
koppling till ämnet. Genom att redan i inledningsfrågan ställa en ja/nej fråga har vi 
möjlighet att följa upp med frågor som denna informant är mer trolig att kunna bidra 
med information till.  
 
Vi har använt oss mycket av sonderande frågor som “varför” eller “kan du säga något 
mer om det” för att be informanterna utveckla sina svar. Kvale & Brinkmann (2009, s. 
151) förklarar detta som ett sätt för intervjuaren att söka svaren utan att avslöja vad det 
är den vill veta. Under våra intervjuer har vi också löpande ställt uppföljningsfrågor och 
visat vår uppmärksamhet genom småord som “mm” eller “jag förstår” Dessa typer av 
små uttryck menar Kvale & Brinkmann (2009, s. 151) kan uppmuntra intervjupersonen 
att utveckla sina svar. De menar att även tystnad kan leda till detta och ge en möjlighet 
för intervjupersonen att fundera och utveckla sitt resonemang men eftersom våra 
intervjuer genomfördes via telefon har vi inte använt oss av det i någon större 
utsträckning då det väckt en osäkerhet hos respondenten om vi verkligen finns kvar i 
samtalet.  
 
Vid skapandet av en intervjuguide är det viktigt att frågor formuleras på ett sätt så att 
studiens problemformulering besvaras samt att frågorna har en bra ordningsföljd så att 
den som intervjuar inte hoppar mellan olika teman (Bryman, 2011, s. 419). När vi 
skapade vår intervjuguide hade vi detta i åtanke och delade därför upp intervjun i 7 
delar (Bilaga 2). Dessa delar, syfte och deras koppling till teorin kan tydas i Tabell 8.  
 
Tabell 8. Intervjuguidens delars syfte och deras koppling till teori, empiri och analys.  
Frågeområde Syfte Teori Empiri Analys 
1. Bakgrundsfrågor För att få en förståelse för informantens 

kunskap och erfarenhet. 
 
 

  

2. Allmänna frågor För förståelse kring arbetssätt samt ge 
informanten utrymme att öppnas för ämnet. 

3 
4.2 
4.3 

6.1 
 

7.1 

3. Indikatorer För att nå en kunskap om vilka indikatorer 
och vilket innehåll som är intressant för 
kommuner 

4.1 
4.4 

6.2 7.2 

4. Relevans För att förstå vikten av sociala prestationer 
och presentation av detta för kommuner. 

4.3 
 

6.3 
6.4 

7.3 
7.4 

5. Tillförlitlighet För att förstå vikten av sociala prestationer 
betraktas. 

4.3 6.3 7.3 

6. Jämförbarhet För att förstå hur kommuner värderar och 
använder jämförbarhet i social redovisning 

4.3 6.3 7.3 

7. Avslutande 
frågor 

För att få en förståelse för framtida 
utveckling inom området. 

   

 
Intervjuguiden inleds med ett antal bakgrundsfrågor om informanten för att nå en 
förståelse för den och säkerställa att det är rätt person vi intervjuar. Detta följs av ett 
antal allmänna frågor bestående i första hand av inledande frågor där informanten 
ombedes berätta om bland annat sitt uppföljningsarbete och om den information de idag 
får från sina utförare. Dessa frågor har vi formulerat med stöd av våra teoridelar kring 
social hållbarhet och privata utförare. Därefter ställer vi ett antal direkta frågor där vi 
ber informanten ta ställning till ett antal indikatorer. Dessa frågor har vi grundat på de 
indikatorer och den redovisning som existerar på området idag och som vi presenterat i 
vår teoridel. Efter detta följer tre delar vi kallar för relevans, tillförlitlighet och 
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jämförbarhet som alla är kopplade till FASB:s hierarki för kvalitet i redovisning. 
Slutligen kallade vi en del för avslutande frågor där vi ställde frågor kopplade till hur 
informanten ser på förändringar inom upphandlings- och uppföljningsarbetet av privata 
utförare för att vi skulle få en bild av deras förväntningar kring detta och det framtida 
användandet av social hållbarhetsredovisning. 

5.2.3	Intervjuernas	struktur	
Intervjuerna i denna studie är gjorda över telefon, detta av flertalet anledningar. Först 
och främst finns informanterna i urvalsramen utspridda över hela Sverige och vi har vårt 
säte i Umeå. Att ha direkta intervjuer ansikte mot ansikte med varje informant skulle 
innebära långa och dyra resor som tar tid i anspråk i ett projekt som till att börja med 
inte har mer än ett par månader att spela på. Dessutom rör ämnet relativt känsliga frågor 
kring privatisering som kan göra informanten obekväm beroende på hur den uppfattar 
intervjuaren och därför inte ge helt tillförlitliga svar. Bryman (2011, s. 209) beskriver 
fördelarna med telefonintervjuer som bland annat dessa två; att det är billigare samt att 
informanten påverkas mindre av intervjuarens olika egenskaper och därför är mindre 
trolig att svara det den tror att intervjuaren vill höra. Bryman (2011, s. 209) tar dock 
också upp att en telefonintervju bör vara kortare än intervjuer som sker ansikte mot 
ansikte för att den ska vara effektiv. Tidbegräsningen kan därmed vara ett problem om 
intervjuer ska genomföras. Ännu ett problem med att använda sig av telefonintervjuer i 
denna studie är det faktum att det genom telefonkontakt kan vara svårt för oss att vara 
säkra på att det är rätt person vi talar med. Bryman (2011, s. 210) beskriver just detta, 
hur det oftast är en specifik person inom en organisation man vill få information från 
och att det genom telefonkontakt är svårt att säkerställa identitet. Just detta anser vi 
dock inte ska vara ett problem för vår studie, vi tror att informanterna är ärliga med 
vilka de är och vilken kunskap de besitter. 

5.3	Datainsamling	
Vid genomförandet av denna studie har vi varit noggranna med att informera våra 
informanter om studiens syfte och att informationen de lämnar endast kommer att 
användas för att besvara syftet, inte till något annat ändamål. Vi har även poängterat att 
deras deltagande är frivilligt och att de när som helst under studiens gång får välja att 
avbryta deras medverkan om de så vill, och till sist understrykt att informationen de 
lämnar till oss är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt.  Vi har gjort på detta 
sätt baserat på Bryman (2011, s. 131-132) som beskriver just dessa saker som etiska 
aspekter som bör beaktas vid en studie. 
 
Intervjuerna har genomförts på den tid vi avtalat med informanterna i vår tidigare 
kontakt. Vi har då ringt upp informanten och inlett med att åter presentera oss och 
påminna om varför vi ringer dem. Eftersom vi presenterat studiens syfte för 
informanterna både vid första kontakten och via det brev vi skickat för att introducera 
studien nämndes detta endast kort, istället påminde vi informanten om att dess 
deltagande var helt frivilligt och att den kunde välja att inte svara på någon fråga eller 
avbryta intervjun om den skulle vilja det när som helst och att deras svar skulle 
behandlas konfidentiellt. Dessutom frågade vi om det var okej för informanten att vi 
spelade in samtalet. Den av oss författare som haft inledande kontakt med informanten 
var alltid den som ringde upp och presenterade oss igen för informanten. Detta för att 
minska risk för förvirring kring vem vi är eller varför vi ringer. När de första fraserna 
var färdiga och det var dags för själva intervjun har vi delat upp intervjuerna så att en 
person ställer samtliga frågor och den andre för anteckningar. Personen som ställde 
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frågorna var inte alltid samma som haft den inledande kontakten, detta både eftersom vi 
nått olika många informanter, men även pågrund av sjukdom där en av oss tappat sin 
röst och därför hade problem att utföra telefonintervjuer under en period. När vi var 
färdiga med intervjun tackade vi informanten för dess svar och deltagande och frågade 
också ifall vi fick återkomma ifall vi skulle ha fler funderingar. 
 
Vi hade bett våra informanter avsätta en timme till vår intervju. Detta visade sig vara en 
bra uppskattning då längden på intervjuerna låg mellan 30 minuter och en timme. 
Skillnader och betydelser detta haft för vår studie har vi presenterat vidare i kapitel 5.4.1 
och där finns även Tabell 9 där vi presenterar hur lång tid respektive informants intervju 
tagit.  

5.4	Bearbetning	av	empiriskt	resultat	

5.4.1	Access	
I en kvalitativ studie med hermeneutisk utgångspunkt är studieobjektet enligt Sjöström 
(1994, s. 73) en central del och resultatet är en del av den kunskap man når genom ett 
möte med en människa. Då informanterna i en kvalitativ studie utgör själva grunden för 
resultatet av studien vill vi presentera hur vi uppfattat våra informanters access och även 
en del bakgrundsinformation om informanterna samt presentera hur lång varje intervju 
varit vilket kan tydas i Tabell 9. Detta för att ge läsaren en möjlighet att göra en egen 
uppfattning om vår access.  
 
Tabell 9. Informanters egenskaper och längd på respektive intervju.  
Kommun Styrning Kön Storlek Längd Arbetsområde Nuvarande 

tjänst  
LOV 
sedan 

A1 Allians Kvinna Stor 40 min Upphandling 1-3 år 2010 
A2 Allians Kvinna Medel 45 min Upphandling 

& Uppföljning 
1-3 år 2010 

A3 Allians Kvinna Liten 39 min Upphandling 
& Uppföljning 

4-6 år 2010 

B1 Blocköver- 
skridande 

Man Medel 51 min Uppföljning 20-30 år 2011 

B2 Blocköver- 
skridande 

Kvinna Medel 39 min Upphandling 
& Uppföljning 

4-6 år 2012 

B3 Blocköver- 
skridande 

Man Medel 53 min Upphandling 
& Uppföljning 

4-6 år 2009 

V1 Vänster Kvinna Liten 29 min Upphandling  1-3 år 2011 
V2 Vänster Kvinna Liten 34 min Upphandling 

& Uppföljning 
1-3 år 2011 

V3 Vänster Kvinna Stor 30 min Upphandling 
& Uppföljning 

1-3 år 2009 

 
I Tabell 9 har vi presenterat hur vi i följande delar kommer att benämna våra 
informanter samt en del bakgrundsinformation till varje informant. Samtliga av våra 
informanter är tjänstemän och är därför inte politiskt valda. Vi har delat in 
kommunstorlek utifrån deras befolkningsstorlek där vi definierar en liten kommun som 
0 - 30 000 invånare, medelstor kommun som 30 000 - 80 000 invånare och en stor 
kommun som 80 000 eller fler invånare. Denna uppdelning har vi gjort för att ge läsaren 
en förståelse för våra informanter och informationen har vi hittat på SCB (2016). Vi har 
även valt att presentera om våra informanter är av kvinnligt eller manligt kön och 
beskrivit vilka arbetsområden deras arbetsuppgifter rör, även det för att ge en förståelse 
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för informanten. För att ge läsaren en förståelse om hur länge varje informants kommun 
arbetat med valfrihetssystem i enighet med LOV har vi även valt att presentera under 
vilket år respektive kommun infört LOV. Informanterna har vi benämnt utifrån deras 
kommuns politiska styrning där de alliansstyrda informanterna bär bokstaven A innan 
sin respektive siffra, de blocköverskridande ett B och de vänsterstyrda ett V. Vi har 
genom slumpgeneratorn på http://www.psychicscience.org/random.aspx slumpat fram 
vilken ordning inom varje jämförelsegrupp informanterna ska namnges och de är därför 
helt oberoende på i vilken ordning intervjuerna genomförts eller annat.  
 
Kommun A1 valde att skriftligt sända oss en del information via mail innan intervjun 
eftersom hon hade viss tidsbrist varpå vi förkortade intervjutiden till ca en halvtimme. 
Denna intervju tog ändå 45 minuter då Kommun A1 var väldigt öppen och deskriptiv i 
sina svar. Den information Kommun A1 skickat oss via mail bestod främst i hur deras 
upphandling- och uppföljningsarbete idag ser ut och hur de beaktar sociala villkor i 
denna del av deras verksamhet. Överlag var våra informanter väldigt deskriptiva och 
tycktes vilja beskriva sina uppfattningar och upplevelser väl. De som stack ut här var 
framförallt kommun V1 och V3 som var lite kortare och koncisa i sina svar och hade 
kortade beskrivningar runt våra frågor än övriga informanter. De informanter som tog 
sig mest betänketid och även gav oss den bredaste informationen var Kommun B1 och 
B3. De var också de intervjuer som tog längst tid att utföra.  
 
Våra informanter tycktes ha ett intresse för vår frågeställning och hur de skulle kunna 
använda social redovisning. Även här stack dock Kommun V3 ut då hon snarare än att 
ha ett intresse för ämnet tycktes vilja hjälpa oss att få ihop informanter till vår studie. 
Detta kan ha varit en bidragande del till att hennes intervju var en av de kortaste och kan 
innebära att hennes medverkan bör ifrågasättas. När vi gått igenom hennes svar har vi 
dock bedömt att trots att de varit koncisa och hon inte tagit sig tid att fundera på 
speciellt många frågor har hon svarat överensstämmande med övriga informanters svar 
på ett sätt vi bedömer vara ärligt och därför har vi valt att ha kvar hennes svar i studien.  

5.4.2	Bearbetning	av	data		
Alexandersson (1994, s. 125) menar att analysen och tolkningen av empirisk data sker i 
fyra faser. Det första steget går ut på att bekanta sig med insamlad data och skapa ett 
helhetsintryck. Detta menar han kan ske redan vid intervjutillfället eller när transkri-
beringarna av intervjuerna senare läses igenom upprepade gånger. Det andra steget 
menar han är att uppmärksamma likheter och skillnader mellan informanternas utsagor. 
Det tredje steget går ut på att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och det 
fjärde och sista på att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.  
 
För att bearbeta och dokumentera vår empiri har vi som nämnt bett våra informanter om 
att få spela in våra intervjuer och sedan transkriberat dessa för att kunna gå tillbaka och 
se exakt vad vem sagt och i vilket sammanhang. Vi har gjort på detta sätt grundat på 
Sjöström (1994, s. 81) som menar att dokumentation av insamlat material är av oerhörd 
vikt. Detta för att kunna se om forskaren “lagt svaren i munnen” på informanten eller på 
annat sätt se i vilket sammanhang något sagts.  
 
När vi sedan arbetat med att presentera vår empiri har vi sett till Larssons (1994, s. 172) 
diskussion om vikten av innebördsrikedom i en kvalitativ studie. Han menar att det ofta 
läggs en vikt vid att informationen ska vara fyllig och ge läsaren en möjlighet att själv 
bedöma hur dennes situation stämmer överens med studien. Larsson (1994, s.173) 



46	
	

menar också att det är viktigt att beskriva saker så som de verkligen framträder och 
behålla nyanserna i det som beskrivs. Vidare menar Larsson (1994, s. 173-174)  att det 
samtidigt är viktigt att hålla en god struktur som gör resultatet överskådligt och 
reducerar komplexitet och att en helhet för frågan speglas i presentationen.  För att 
fånga dessa element i vår studie har vi valt att presentera vår empiri som en 
kombination av en sammanfattande tolkning och informanternas direkta citat. Genom 
en sådan presentation menar vi att det samlade resultatet kan presenteras genom våra 
tolkningar och förklara delar som kanske inte annars vore självklara för läsaren medan 
citaten står för nyanseringen av studien så att vi inte tappar bort djupet och vikten i våra 
informanters svar och att kombinationen av dessa delar får helheten att framträda. Detta 
gör att vi ibland uttrycker oss på ett sätt som kan uppfattas kvantitativt, exempelvis 
”fyra informanter tyckte att” trots att vi utfört en kvalitativ studie och även analyserat 
den kvalitativt. Tyngden ligger på vad informanterna anser var och för sig men för att 
inte överväldiga med citat som säger likartade saker har vi valt att även presentera dem 
tillsammans där vi anser att informanternas svar stämmer väl överens. Trost (2014, s. 
68) menar att dessa typer av formuleringar kan ge en läsaren antydan att studien är 
kvantitativ och därför förlora kvalitativ vikt. Vi vill poängtera att när vi i vår empiri och 
analys benämner våra informanter på vad som kan uppfattas som ett kvantitativt sätt är 
det enbart för att belysa likheter mellan våra informanters svar och presentera det 
relevanta på ett övergripligt sätt.  
 
För att få fram denna presentation har vi börjat med att läsa igenom våra transkri-
beringar ett par gånger tills vi upplevt att vi har en tydlig uppfattning (steg ett i en 
tolkning enligt Alexandersson, 1994 s. 125) och därefter lagt upp en struktur för vilken 
ordning vi vill presentera de ämnen vi anser viktigast för vår studie så som Larsson 
(1994, s. 173-174) belyser bör göras för att få en överskådlighet. Därefter har vi gått 
igenom var intervju för sig genom att läsa transkriberingarna och under varje ämne lagt 
in samtliga informanters alla tankar kring respektive ämne.  Ett sådant arbetssätt kallar 
Bryman (2013, s. 528) för en tematisk analys, där fynd kategoriseras i olika teman och 
analyseras genom dessa. Vi har tagit steg tre i Alexanderssons (1994, s. 125) faser för 
tolkning av intervju innan steg två eftersom vi ansett att det varit lättare att identifiera 
skillnader när vi områdesindelat all information. När detta arbete var klart har vi 
identifierat skillnader och likheter mellan informanters svar och sammanställt varje del, 
det vill säga steg två i Alexanderssons (1994, s. 125) faser för tolkning. I detta arbete 
har vi när det behövts gått tillbaka till transkriberingarna för att säkerställa att vi inte 
tagit saker ur sitt sammanhang eller missat något. Detta har vi gjort med stöd av 
Sjöström (1994, s. 81, 84) som menar att det är av yttersta vikt att resultatdelen 
systematiskt bearbetas och att det som presenteras faktiskt framkommit i studien. 
Slutligen har vi i enighet med Alexanderssons (1994, s. 125) faser för tolkning av 
intervjuer studerat den underliggande strukturen i kategorisystemet genom att identifiera 
vilka genomgående samband och skillnader som återfinns i vår empiri vilket vi 
presenterar i vår sammanfattning av empiri och även leder oss genom vår analysdel. 

6	Empiri		
I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri vi nått genom våra intervjuer. 
Empirin delas upp i delkapitel och underkapitel baserade på studiens olika syften och 
delsyften. 
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6.1	Sociala	krav	och	icke-finansiell	information	

6.1.1	Sociala	krav	
LOV tillåter som vi tidigare nämnt att bland annat sociala krav utöver lagkrav ställs i 
förfrågningsunderlaget. Detta är något som vissa (A2, B1, B2, B3 och V3) av våra 
informanters kommuner har i sina förfrågningsunderlag och A1 motiverar deras höjda 
sociala krav med “Vi har väl tidigare haft en inställning i kommunen att vi inte ska gå in 
och reglera deras personal, företagen ska själva liksom styra sina personalvillkor och 
de här sociala bitarna hur man sköter verksamheten.”...” att de ska ha egna tankesätt 
kring utveckling så att inte vi ska gå in och fila för mycket. Men sen har man väl sett 
mer och mer, och det är väl politiskt styrt, att man vill ha mer uppstyrning kring 
personalpolitik”. Både B1, B2 och V3 har i sina sociala krav satt upp att de kräver 
kollektivavtalsliknande villkor för de anställda. Enligt EU lagstiftning får de ej kräva 
kollektivavtal eftersom det är ett hinder för den fria etableringsrätten och dessa 
informanter ser då detta som ett sätt att ändå ställa sådana krav. V3 förklarade att de 
försöker skriva in “att de ska använda sig av anställningsformer som garanterar rätt 
kompetens och kontinuitet, men det är mest flumskrivning. Vi måste försöka skriva till 
det.”. B2 hade en tydlig motivering till deras val att kräva kollektivavtalsliknande 
villkor “När vi införde valfrihetssystem så pratade vi med en annan kommun som hade 
en väldigt bra poäng i att det här kommer att leda till socialbidragsberoende senare, så 
för kommunens skull är det en viktig aspekt att de betalar, att de anställda får ihop det 
ekonomiskt senare.”. 
 
A2 har sociala krav för hur brukaren ska tas om hand men inga krav som berör de 
anställdas villkor eller samhället i stort. Hon motiverat detta genom att förklara att det är 
den privata utföraren som själv ansvarar för sin verksamhet och hur den sköts “vår 
grundtanke har ju varit att de ska sköta verksamheten och de får ju inte personal och de 
får ju inte brukarkunder om de inte har en bra verksamhet, så är det ju.”...“den delen 
alltså verksamhetsdelen ska företaget sköta, den ska inte vi lägga oss i, det är vår 
grundtanke.”. Även B3 och V1 följer detta resonemang och menar att det inte är deras 
sak att fostra utförarna som arbetsgivare. V1 menar att de genom LOV vill främja 
framförallt mindre företag och att det har påverkat vilka krav de satt på verksamheten 
”detta ska främja företagare, och då har man också varit lite aktsam på vilka krav man 
ställer för man vill att det ska vara enkelt”. V1 tillägger dock att de inom sin kommun 
har högre ambitioner och arbetar för social hållbarhet men att de inte ställer dessa krav 
på sina privata utförare. 
 
A3 menade att trots att de i dagsläget inte har några sociala krav är det något som 
diskuteras i kommunen “Jag vet att det har varit tal om det på olika sätt att kommunen i 
stort, att man kanske skulle börja titta mer på olika former av sociala villkor vid olika 
upphandlingar. Men man har inte kommit särskilt långt med det så vi har inget specifikt 
sådant i nuläget.”. Vidare menade hon att anledningen till att de inte har specifika 
sociala krav utöver lagstadgade krav beror på politiken: “det är ju politiken i grund och 
botten som bestämmer hur vi ska rigga våra upphandlingar”... “Men hittills har det 
inte funnits några (riktlinjer på sociala krav) och det handlar väl helt enkelt om vad 
politiken prioriterar i stort.” 
 
Inte heller V2 har några sociala krav utöver lagkrav men menar att det i 
omsorgsverksamheter kan vara en bra idé och att det är något de kollar på “När det 
gäller omsorgsdelen tänker jag att utifrån att man också, att när man jobbar med 
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biståndsbedömd verksamhet i myndighetsutövning är man ju någonting mer än ett 
vanligt städföretag då eftersom de här personerna ofta är mera sköra och av andra 
orsaker har det behovet. Så att det är klart att de skulle finnas en ide att titta på lite 
mer, nu tycker jag att man gör det, men man skulle kunna göra det ytterligare”. V2 
menar också att det kan vara svårt att kontrollera att en utförare kan möta dessa krav 
innan de blivit godkända “många gånger är det ju svårt innan man godkänner ett 
företag att... Man har ju kanske ingen annan kundenkät eller nått att kolla på så de blir 
ju på referenstagning då som man försöker få fram om företaget”.  
 
Något som dock alla informanter, förutom B1 och V3, belyste under någon del av 
intervjun var att det är politiken som styr hur upphandling och uppföljning ser ut och 
därför även vilka krav som ställs på privata utförare. Exempelvis berättade V2 “vi 
jobbar ju i en politisk styrd organisation och det är ju mycket det som styr vad man 
frågar efter.”. B2 nämnde gällande värdering av en indikator att den inte var intressant i 
nuläget men att den kan komma att bli det om politiken styr åt det hållet. A2 berättade 
“i den här kommunen är det väldigt tydligt att det finns krafter och motkrafter”...”som 
tycker att det är tillräckligt att man har en kommunal verksamhet. Det är då mera 
socialdemokrater och vänstern. Och så finns det dem som tycker att det är positivt att 
det finns valfrihet och det är då mera de borgliga partierna.”. Hon uppgav att det fanns 
en osäkerhet hos deras utförare då vänstertillhörande partier uttryckt att om de åter kom 
till makten skulle det avveckla valfrihetssystem och privata utförare.  
 
När högre krav ställs på privata utförare menar A1 att det innebär en ändå större 
ansträngning för kommunen att klara av att följa upp att de följs och att detta kan vara 
svårt “det kan ju bli en väldig anstormning med väldigt många ansökningar på en gång 
och att det är svårt för många kommuner att följa upp, och hinna med att följa upp.”. 
Hon menar vidare att “ibland växer ju antalet utförare inom LOV- system mer än vad 
uppföljningsverksamheten i kommunen växer. Och då hinner man inte riktigt med tror 
jag att se över alla utförare man har och även se över hur det faktiskt fungerar ute på 
fältet. ”. A1 betonar också vikten av att se balansen i att om en kommun tar in fler 
utförare måste de också lägga mer resurser på att följa upp dem “Vi har ju försökt styra 
upp det och vi ser ju verkligen vikten av att göra detta men vi märker ju vilken tid det 
tar. Ändå har inte vi så många utförare men vi får väldigt många ansökningar hela 
tiden. Och många avslag”. Detta menar hon att många kommuner missar, “så har man 
inte tänkt, utan det är snarare tvärt om att man stramar åt i många av de här 
kommunerna. Och så uteblir de här viktiga uppföljningarna som egentligen är väldigt 
viktiga att göra. Det läggs lite för lite resurser på de delarna.”. 

6.1.2	Icke-finansiell	information	
För att få en förståelse för hur informanternas kommuners uppföljningsarbete såg ut och 
vilken typ av icke-finansiell information de idag får av sina privata utförare fick 
informanterna beskriva detta för oss. Detta kommer vi inte presentera separat för våra 
informanter utan istället en sammanställning för alla då denna fråga ställdes väldigt 
öppet och det därför inte är säkert att informanterna lyft alla delar deras kommun gör 
vid en uppföljning. Det alla informanter nämner att de gör är avtalsuppföljning och att 
denna består i både fysiska besök från exempelvis kommunens tillsynsenhet och även 
uppföljning genom exempelvis intervjuer för att få veta hur utföraren arbetar för att nå 
avtalsvillkoren och lagkrav. Dessutom använder de sig av Socialstyrelsens nationella 
brukarundersökningar eller brukarundersökningar som utförarna själva skickar in. I 
övrigt skiljer sig arbetet och informationen något åt mellan våra informanters 
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kommuner. Vissa kommuner gör avtalsuppföljning så ofta som en gång varje månad, 
andra endast när de ser någon anledning att följa upp, vissa kollar upp samma 
indikatorer varje år medan andra använder uppföljningen för att se vad som bör följas 
upp mer ingående följande år. 
 
Den icke-finansiella information som våra informanters kommuner får från eller om 
sina privata utförare tycks bestå i utförarnas verksamhetsberättelse och brukarunder-
sökningar. Brukarundersökningarna visar hur brukare uppfattar och upplever en tjänst 
och verksamhetsberättelserna lite olika information mellan olika utförare, men 
exempelvis kan där ingå hur väl de följer lagar och krav, arbetsmiljöaspekter och annat. 

6.2	Indikatorer	i	social	hållbarhetsredovisning	
Under följande rubriker kommer vi att ta upp vad informanterna tycker är mer och 
mindre viktigt för våra tre olika perspektiv av social hållbarhet; brukare, anställda och 
samhället. Vad samtliga av våra informanter betonat är att de inte i dagsläget har någon 
roll att gå in och peta i arbetsgivarrollen utan att deras roll är att de är uppdragsgivare 
och köper en tjänst. Med det sagt har vissa kommuner ändå uppgett ett intresse för hur 
utförare tar hänsyn till sin personal ur ett socialt hållbart perspektiv och detta kommer 
att presenteras under den delen. Vi bad våra informanter att ta ställning till fyra 
indikatorer för respektive område inom social hållbarhet som vi identifierat (se Bilaga 
2) där 5 var väldigt viktig och 1 inte så viktig. Vi har i Tabell 10 redovisat samtliga 
informanters värdering av indikatorerna och hur respektive indikator totalt har rankats 
från 1-12 utifrån informanternas sammanlagda värderingar. 
 
Tabell 10. Värdering och rangordning av sociala indikatorer i hemtjänst.   
Informant A

1 
A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

V
1 

V
2 

V
3 

Rank 

Brukarens perspektiv           

Brukaren upplevelse om trygghet 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 
Att hänsyn tas till brukarens åsikter och 
önskemål 

4 
 

5 5 4 
 

5 5 
 

4-
5 

5 5 1 

Personalkontinuitet 4 5 3-
4 

4 4 3 4 3-
4 

3 8 

Brukarens upplevelse om bemötandet av 
hemtjänstpersonalen 

5 5 4-
5 

5 5 5 4 
 

5 
 

5 
 

3 

Anställdas perspektiv           

Variation i arbetsuppgifter 3 3 3 2 0 3 3 3 4 12 
Utvecklingsmöjligheter inom arbetet 4 3 5 4 4 3 4 4 5 6 
Hur arbetstiden är fördelad 5 3 3 3 2 5 3 3 4 9 
De anställdas upplevelse av relationer inom 
arbets- gruppen och till sina brukare 

5 3 5 5 0 4 4 5 5 5 

Samhällspåverkan           

Möjligheter för “svåranställda” att få arbete 4 3 4 3 1 1 4 3 4 11 

Könsfördelning bland anställda 5 3 3 4 4 3 4 5 4 7 
Kulturell spridning bland anställda 5 5 4 4 4 3 4-

5 
5 3 4 

Återinvesteringar i verksamheten 4 3 3 4 2 5 4 3 3 10 
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6.2.1	Brukarperspektivet	
Det samtliga av våra informanter tyckt varit viktigast av de sociala indikatorer vi nämnt 
för dem var de som är kopplade till brukarna. Bland indikatorerna om samhället och 
anställda har många, men inte alla, gärna kopplat de indikatorerna till hur de påverkar 
kvalitén på tjänsten de ska leverera. Nedan kommer vi presentera informanternas 
motiveringar till deras ranking av indikatorerna i Tabell 10 och vilken siffra mellan 1-5 
(där 1 är oviktig och 5 är väldigt viktig) som informanterna svarat kan tydas i tabellen.  
 
Indikatorn att hänsyn tas till brukarens åsikter och önskemål är den indikator av alla 
som fått högst ranking. V2 uttryckte “det är ju vårt uppdrag vare sig vi jobbar i egen 
regi eller privat.”. Andra informanter som också tyckte att detta var väldigt viktigt var 
V1 och V3 som uttryckte att det var ett av deras ledord, A2, B2 och B3 som menade att 
det var ett grundläggande krav i förfrågningsunderlaget och A3 som berättade att man 
jobbade mycket med detta för att kunna möta kundens behov i så hög grad som möjligt. 
Denna indikator var ändå något som A1, B1 och menade inte alltid är lätt att uppfylla.  
A1 förklarade att “Det är ju så klart väldigt viktigt, sen kan man ju inte göra det till 100 
% alltid. Och det är ibland anhöriga som styr, för det är inte alltid som kunden och den 
anhörige vill samma sak heller.” och B1 att “Ja det är något som är, det är ju i och för 
sig viktigt men”... “det har ju gjorts en bedömning och en beställning av det och det är 
ju klart att man måste ta det relation som utförare till att man har fått ett uppdrag som 
man ska utföra och det är klart det gäller ju att de åsikter och önskemål brukaren har 
är i överensstämmelse med det uppdraget man har. “. 
 
Även brukarens upplevelse om trygghet var något som värderades väldigt högt av våra 
informanter och ansågs av dem vara en del av syftet med verksamheten. Här har alla 
informanter utom A3 sagt att det är väldigt viktigt och motiveringarna till det har 
handlat om att det är en grundtanke med tjänsten att ge vård och omsorg i hemmet.  A1 
menar att “hela vi finns ju till enbart för kunderna egentligen, det är ju det uppdraget vi 
har, vi finns till för våra kunder och då ska det vara en trygg och säker, kvalitetssäkrad 
verksamhet.” och B3 att “det är vår grundläggande tjänst kan man väl säga”. Dessa 
åsikter stämmer även A2, B1, B2, V1, V2 och V3 in i och både A2 och B2 förklarar att 
just ett arbete som medför trygghet för brukaren är tydligt motiverat som ett krav i deras 
förfrågningsunderlag. 
 
Motivationen till att sätta en lägre siffra än 5 menade A3 berodde på svårigheterna i att 
definiera trygghet “Jag tänker att alla våra utförare jobbar med trygghet på olika sätt 
sen är det ju det också en definitionsfråga, vad menar man med trygghet?”...“trygghet 
kan ju vara ganska individuellt om man säger så, vad man lägger i ordet trygghet.”. 
 
En annan indikator som värderats väldigt högt av informanterna är brukarens upplevelse 
om bemötandet av hemtjänstpersonalen.  Det upplevs av alla informanter som en viktig 
del som påverkar helheten och A2 sammanfattar det med att “Ja bemötandet är absolut 
en 5:a i alla avseenden de är liksom kärnan i omsorgen” vilket även V3 stämmer in i. 
V2 menar att “vi finns ju där för den personen som ska ha sin insats oavsett vad det är 
för utförare då. Bemötandet är ju jätteviktigt.”. 
 
Enligt B1 är bemötandet en av de högst värderade och därför troligen också viktigaste 
aspekterna i brukarundersökningarna “Det är ett av de områdena som värderas högst 
oftast i de undersökningar vi har”...“genom att den också betygsätts som högst tror jag 
den också upplevs som viktig.”. Att den är viktig är något som både B3 och V1 också 
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uttrycker. Även A1 menar att bemötandet spelar en avgörande roll för hur brukaren 
uppfattar tjänsten och därför även dennes välmående “Det spelar ju inte så stor roll hur 
exakta rutiner man har och så om man inte har ett bra bemötande.”. 
 
 B2 uppgav också att denna indikator var väldigt viktig men påpekade att även om det 
är en viktig aspekt som de försöker kräva så är det svårt att få detta uppfyllt “Ja formellt 
är det ju väldigt tydligt så det är en 5:a, men i praktiken är det ju en annan sak tyvärr.” 
“Men vi gör ju allt för att liksom formellt kräva det. Så att det är väl en 5:a vad vi gör, 
men tyvärr inte vad vi förmår.”. A3 som uppgav en snäppet lägre siffra för denna 
indikator menade att “Bemötandet man får är i överlag bra” och att det därför var något 
som skötte sig själv även om det är en viktig aspekt av tjänsten. 
 
Indikatorn om personalkontinuitet fick ett blandat bemötande. Det alla informanter 
berättade var att det är något som brukar läggas vikt vid för att beskriva kvalitet i 
hemtjänst. Däremot höll inte B3, V2 och V3 med om att det nödvändigtvis speglar 
kvalité eller välmående för brukarna, som V2 uttryckte “man pratar väldigt mycket om 
personalkontinuitet men när vi frågar brukarna så är det väldigt många som är 
intresserad av tidskontinuitet.”.  B3 menade exempelvis att olika brukare tycker att 
olika saker är viktiga “Några tycker att det är viktigt att de kommer på rätt tid och 
några tycker att det är viktigt att det är rätt personer.”...”Några tycker att det är roligt 
att det kommer olika, att det är bra att det kommer olika, då hinner de inte knyta an 
med personalen. Och andra tycker att det är viktigt att det kommer samma så att man 
har en relation. Det är helt enkelt olika”. Även V3 var inne på detta argument och sade 
att “Det är inte alltid personalen som är det viktigaste utan att de får det de ska ha”. A1 
menade även att “Det är ju ändå så att har man bra rutiner och introduktioner för 
nyanställda ska det ju fungera bra ändå.”. 
 
V2 menade dock att det finns andra typer av kontinuitet än personalkontinuitet som 
brukarna kan uppfatta som viktig “vid en serviceinsats kan det ju vara betydligt 
viktigare att de kommer i rätt tid än att det är samma person som kommer. Vid 
omvårdnadsmöten kan ju personalkontinuitet vara viktigare men den är inte så viktig 
som det ibland framställs i media. Det finns andra typer av kontinuitet än 
personalkontinuitet som också är viktig.”. 
 
Vissa informanter belyste ändå att personalkontinuitet är viktigt och efterfrågas, A3 
menade att det är en viktig och prioriterad fråga som många företag kämpar med.  A2 
uppgav att de infört detta som specifikt krav i sitt förfrågningsunderlag “det har vi ju 
särskilt skrivet så att de ska jobba för, personal och omsorgskontinuitet.” och även V1 
menade att det är en viktig fråga för hennes kommun som har ”politiska ambitioner om 
att det ska hållas en hög kontinuitet”. B1 menade att brukarna uppfattar det som en 
viktig fråga men att andra rent praktiska arbetsmässiga frågor också måste tas i 
beaktning “frågar man dem som ska ha hjälp är det klart att de önskar ju att få en 
personalkontinuitet, så visst är det viktigt sett ut ur brukarens synvinkel men det beror 
lite på hur mycket insatser man har också, om man klarar av.”. 
 
B2 menade att även om personalkontinuitet är bra och uppskattas av brukare så finns 
det en risk att arbetsvillkoren för anställda blir lidande om den är för hög “när vi får 
anledning att följa upp personalkontinuiteten är det för det mesta för att det är för bra 
personalkontinuitet. Det är för att det syns att de inte följer arbetstidslagstiftningen 
eller att, ja det ser lite för bra ut helt enkelt ut ett personalperspektiv.”.  
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I Tabell 11 har vi sammanställt informanters motiveringar till varför de tycker en 
indikator är viktig och vad det kan innebära för problem eller svårigheter att använda 
den. Där presenteras även varje indikators ranking bland de 12 undersökta.  
 
Tabell 11. Motiveringar för värdering av sociala indikatorer ur ett brukarperspektiv. 
Indikator Motivering Problem/Svårigheter Rank 
Brukarens 
upplevelse om 
trygghet 

Kärna i verksamheter inom 
vård och omsorg i hemmet 

Svårdefinierat, innehåller 
flera aspekter. Kan bero på 
annat än verksamheten i sig.  

2 
 

Brukarens 
upplevelse om 
bemötandet från 
hemtjänstpersonalen 

Kärna i verksamheten. Påverkar 
hela bedömningen av 
verksamheten. 

Går att formellt kräva men 
kan vara svårt att praktiskt få 
att fungera 

3 

Personalkontinuitet 
 

Upplevs som viktig av brukare. 
Kan visa missförhållanden ur 
ett brukarperspektiv. 

Olika preferenser bland olika 
brukare. 
 

8 

Att hänsyn tas till 
brukarens åsikter 
och önskemål 

Kärna i verksamheter inom 
vård och omsorg i hemmet. 

Inte alltid möjligt att uttrycka.  
Stämmer inte alltid med den 
hjälp brukaren är berättigad. 

1 

6.2.2	Personalperspektivet	
Den indikator som i genomsnitt fick lägst betyg av våra informanter var att de privata 
utförarna ger sina anställda en variation i arbetsuppgifter. Svaren var varierande men 
A2, B1 och B2 var ganska eniga om att det inte var något som berörde dem som 
kommun. A2 uttryckte exempelvis “Ja, det där lägger vi oss inte i, det är ju en 
arbetsledande del och det har vi inte några synpunkter på”...”vi har kompetenskrav på 
personalen utbildningsmässigt”...”de får inte göra något som strider mot lag eller 
kollektivavtal de har vi krav på men för i övrigt liksom det lägger vi oss inte i.”…“Har 
de inte en bra personalpolitik får de ju ingen personal, det är ju det enkla.”. 
 
A1, A3, och V3 var eniga om att det är viktigt att ha varierande arbetsuppgifter men att 
det inte är det som är det som är det huvudsakliga målet.  A1 berättar “Målet är ju 
liksom att man ska ha kompetent personal som ändå trivs på jobbet. Sen kan ju 
variation i arbetet leda till det men det är ju inte, det är inget självändamål.”  A3 tyckte 
som nämnt också att det var en viktig indikator men att det finns andra saker som 
utförarna också måste ha i åtanke “från mitt perspektiv som beställare så ser jag 
självklart att det är viktigt”...“att man får variation i ett arbetsmoment på en dag är 
viktigt men man kanske inte kan byta varje dag vem man går till eller vad man har för 
tur om man säger så. Det är viktigt att värna om det.”. V1 menade att variation är en 
del av hemtjänstyrket ”Jag tror att det finns inneboende redan. Att kravspecificera det 
tror jag inte leder till någon större skillnad.” 
 
De övriga informanterna, B3 och V2 har uttryckt att varierande arbetsuppgifter är 
personbundet, att en del anställda föredrar att ha varierande arbetsuppgifter medan en 
del anser att det är jobbigt att ha mycket variation i arbetet.  B3 förklarar “Några tycker 
att det är kul med varierande arbetsuppgifter medan andra inte tycker att det är så kul. 
Det är väl där tudelad syn på variation av arbetsuppgifter. Samma sak som med 
kontinuiteten egentligen.”. 
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Indikatorn som handlade om de anställdas utvecklingsmöjligheter inom arbetet ansågs i 
genomsnitt vara viktigare än deras variation i arbetsuppgifter. Här var det endast A2 
som uttryckte att detta inte var intressant då hon än en gång påpekar att de inte lägger 
sig i hur de sköter sin personalpolitik så länge de inte får några klagomål (likt deras 
motivering för indikatorn variation i arbetsuppgifter). Hon nämnde dock i samband med 
denna indikator att de har krav på deras utförare att de ska ta in praktikanter för att de 
ska få möjlighet att komma ut i verksamheten. B3 fortsatte på samma spår som för 
föregående indikator där han menar att det beror på vilka preferenser man har som 
person och att så är även fallet med denna indikator och att många människor har olika 
typer av ambitionsnivåer. 
 
De övriga informanterna (A1, A3, B1, B2, V1, V2, V3) var överens om att detta var en 
viktig indikator främst för att få personal att stanna kvar inom branschen och att locka 
nya anställda men även för att upprätthålla en hög kompetens. A3 uttryckte följande 
“Det handlar ju om hur vi ska trygga personalförsörjning i framtiden, att göra det här 
till ett attraktivt arbete. Vi kommer ju att behöva mycket hemtjänst framöver, och det är 
ju inte bara i vår kommun utan det gäller ju i princip för alla. Vi blir ju äldre och det 
finns inte så många äldreboenden så att det är jätteviktigt att man känner att det dels 
finns någon form av karriärmöjligheter men även att också finns utvecklingsmöjligheter 
och kompetensmöjligheter inom sin tjänst.”. V2 belyste även att det finns begränsade 
möjligheter för utveckling inom arbetet vilket är ett problem för att branschen ska kunna 
ses som en attraktiv marknad “Det är ju jätteviktigt att utvecklas på arbetet och inom 
vård och omsorgsbranschen”. B2 menade också att det är en viktig aspekt utifrån de 
politiska målen, hon berättade “De vill ha karriärmöjligheter och definiering av olika 
nivåer, specialistkompetenser och så där.”. 
 
När vi frågade våra informanter om hur viktigt de tyckte det var hur de anställdas 
arbetstid är fördelad nämnde flera informanter (A3, B1 B3, V2 och V3) att det är viktigt 
att personalen får ett schema så att det vet hur de ska arbeta och därmed kan planera 
efter det och även att de känner en delaktighet och inflytande över schemat. V2 
beskriver att det är en viktig aspekt som bör beaktas men att man bör ha i åtanke att det 
är en dygnet runt verksamhet “Ur ett medarbetarperspektiv så är det klart att 
medarbetare vill i förväg veta hur man ska arbeta och jag tycker av arbetsmiljöskäl att 
det ska inte finnas delade turer och man ska inte arbeta övertid eller så, man ska hålla 
sig inom arbetstidsmåttet. Sen ingår det ju i den här branschen att vi har en dygnet runt 
verksamhet vilket innebär att om man helst vill jobba måndag till fredag är det inget 
bra yrke.”. Även V1 menade att det är viktigt för de anställda och även för att göra 
arbetet attraktivt men att det i första hand är brukarens behov som måste beaktas 
”absolut, vill man locka personal till sig är det klart att det är viktigt men vi jobbar 
också utifrån tredje person där det är deras perspektiv som ska styra.”. A1 påpekade att 
det är viktigt för personalens hälsa att de utförarna tar hänsyn till hur arbetstiden är 
fördelad då det minskar riken för ökade sjukskrivningar. 
 
Två informanter, B1 och B2 menade att denna indikator är kopplad till kontinuiteten, 
B1 uttrycker följande “Egentligen är det ju satt till ett förhållande till den kontinuitet 
man ska klara av.”...”de är väl bra att den är fördelad på ett sådant sätt att man lägger 
scheman så man får en så bra arbetskontinuitet som möjligt.”  A2 gav även här samma 
respons som för de övriga indikatorerna inom personalperspektivet att det inte är något 
de lägger sig i. 
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Den sista indikatorn inom personalperspektivet som vi bad informanterna att värdera 
var De anställdas upplevelse om relationer inom arbetsgruppen och till brukarna, 
denna indikator värderade sex informanter (A1, A3, B1, B3, V2 och V3) som väldigt 
viktig. De menade att det är avgörande för hur man mår på sitt arbete och att det är 
viktigt att man känner att man kan prata med sina arbetskamrater och att man har en bra 
teamkänsla. Relationen till brukarna var också viktig för att det är en del av arbetet som 
utförs, B1 förklarar “Det tror jag är rätt så viktigt för det är ju där som brukaren gör 
sin bedömning om de anser att insatsen är utförd.”...“Det är ju förhållandet till den 
insats som är gjord och det är ju utifrån den man bedömer hjälpen.”. Detta resonemang 
förde även V1. B3 valde att dela upp sin värdering på två, en värdering för relationen i 
arbetsgruppen och en värdering för relationen till brukarna. Han menade att relationen 
mellan brukarna är väldigt viktig och gav det en 5:a då det är ett socialt arbete som 
innebär att man jobbar i brukarens hem och att relationen i arbetsgruppen inte var lika 
viktig och menade att det var en 2:a då man inte jobbar i samma byggnad som ens 
arbetskamrater. Vi har i sammanställningen av rankingen beräknat snittet av B3:s 
värderingar för denna indikator.  
 
A2 ansåg även här att de inte hade något att göra med deras personalpolitik förutom vid 
klagomål.  B2 förklarade att det är på alldeles för hög nivå från deras verklighet att följa 
upp, men när vi frågade om de kunde se något intresse i det svarade hon “Ja det är om 
30 år.” och utvecklade med att förklara att hon kan se ett intresse att det kan komma att 
utvecklas mot det i framtiden om man styr åt det hållet. 
 
I Tabell 12 har vi sammanställt informanters motiveringar till varför de tycker en 
indikator är viktig eller ej och vad det kan innebära för problem eller svårigheter att 
använda den. Där presenteras även varje indikators ranking bland de 12 undersökta.  
  
Tabell 12. Motiveringar för värdering av sociala indikatorer ur ett arbetarperspektiv. 
Indikator Motivering Problem/Svårigheter Rank 
Variation i arbetsuppgifter 
 

Berör inte kommunen. Är inte det huvudsakliga målet 
Är personbundet. 

12 

Utvecklingsmöjligheter 
inom arbetet 

Måste vara en attraktiv 
bransch och upprätthålla 
hög kompetens. 

Traditionsenligt begränsad 
utvecklingsmöjlighet. 

6 

Hur arbetstiden är fördelad 
 

Viktigt att personalen 
har scheman att gå efter. 

Dygnet runt verksamhet. 
Kopplat till kontinuitet. 
Brukarens behov är viktigast. 

9 

De anställdas upplevelse 
om relationer inom 
arbetsgruppen och till sina 
brukare 

Påverkar hur man mår i 
arbetet. En god relation 
till brukarna ger ett bra 
utförande. 

Mindre viktigt i arbetsgrupp. 5 

6.2.3	Samhällsperspektivet	
Att få in svåranställda personer i arbete var en indikator som nådde stor spridning bland 
våra respondenter. A1, A3 och V3 ansåg att det var en viktig del och ett slags 
samhällsansvar.  A3 menar att “Just utifrån att vi har ju alla ett samhällsansvar och alla 
människor mår ju bra av att komma ut i någon form av jobb så att alla kan dra sitt sitt 
strå i stacken, det är väl en viktig aspekt tänker jag.”. V3 menar att “det är viktigt att 
dessa får jobb och att nyanlända som kommer hit kommer i jobb, vi behöver dem i 
hemtjänsten. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att man inte släpper på kvaliteten 
utan att rätt människor är på rätt plats.”. V1 fann också denna indikator viktig och 
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menade att det både är viktigt för personerna som står utan arbete men även att de 
behövs för att spegla brukarna ”de vi möter har möjligtvis också liknande erfarenheter 
och man kan skapa relationer och tillit utifrån det också” 
 
Just att hitta den balansen där kvalitén på tjänsten faktiskt är viktigare än att få in 
svåranställda i arbetet är något som även B1 och V2 betonat.  B1 menar att “Det som är 
svårigheten med det här är att vi har ju utförare som tar hänsyn till det men i andra 
änden är det ju ett krav att klara att den personal man anställer är utbildad. Många 
gånger är det en av de svårare kombinationerna att klara den möjligheten och samtidigt 
ha krav på att man ska ha utbildning och erfarenhet.” och V2 menar att de som 
kommun har ett ansvar att få in personer som står utanför arbetsmarknaden men att “om 
man tittar på kraven på vård och omsorg så kan vi ju ändå inte tumma på dem, då får vi 
differentiera våra arbetsuppgifter i så fall”. Hon menar att de privata utförarna inte har 
samma ansvar här och att hon hellre vill att de ska satsa på kompetent personal “Som 
privat företag skulle jag ju ha valt kompetenta personer som framför allt är 
undersköterskeutbildade, kompetent personal, pedagogisk beroende på uppdrag.”. A1 
menar att deras kommun jobbar för att få in olika grupper i anställning och att de har ett 
samarbete med universitet för att få fler till att utbilda sig inom vårdsektorn och att de 
på grund av detta har ett intresse för hur de privata utförarna arbetar för detta “ just att 
man ska få fler till att utbilda sig”…“eftersom vi hela tiden har behov av mer vård och 
omsorgspersonal.”. A2 var tydliga med att det i nuläget inte är något de lägger sig i om 
det inte är så att de får några klagomål på personalpolitiken från något fack eller 
anställda tillexempel, men de anser att de skulle vara till nytta för dem för att se om de 
privata utförarna tar ett samhällsansvar. Även B2 och B3 betonade att detta inte var 
något som intresserar dem men B2 menade ändå på att det kanske kan komma i 
framtiden medan B3 svarade “Det är inte viktigt alls, inte från vårt perspektiv. Vår 
prioritet är ju att bedriva en verksamhet, det är det som är viktigt.“ 
 
Även om indikatorn könsfördelning på arbetsplatsen får blandade siffror från våra 
informanter och inte rankas som en av de viktigaste indikatorerna (nummer 7) tycks 
informanternas motiveringar ändå tyda på att det är en viktig aspekt för dem. Alla 
informanter utom A3 och A2 uttrycker att en jämn könsfördelning på arbetsplatsen både 
bidrar till en bättre dynamik i gruppen och att de på ett bättre sätt kan möta brukarnas 
behov och önskemål genom en jämnare könsfördelning.  A3 menade istället att “det är 
ju betydligt fler kvinnor som jobbar inom hemtjänsten än män och det kan man ju 
absolut tänka att man behöver förbättra. Men då tänker jag att om man ska koncentrera 
sig på någonting tycker jag att det är viktigare att man får så många som möjligt i jobb 
och göra så många som möjligt anställbara. Jag tycker faktiskt att det går före.” och A2 
menade att även om de i sin kvalitetsuppföljning begär in information om hur 
könsfördelningen är den mer bara ett konstaterande “vi tittar på det när vi gör 
kvalitetsrevisioner”...“men det är mer konstaterande att här jobbar 2 män och 12 
kvinnor, det är bara en notering”. 
 
Övriga informanter (A1, B1, B2, B3, V1, V2 och V3) beskriver könsfördelningen som 
viktig, mycket för att kvinnliga brukare ofta efterfrågar kvinnlig personal och att 
manliga brukare ofta efterfrågar manlig personal, det vill säga för att kunna möta 
kundernas efterfrågan.  Detta menade V1 och sa ”vi möter både kvinnor och män och 
alla däremellan och då behöver det reflekteras i personalgruppen också”. B3 menar att 
“Man får en mer homogen grupp både etniskt och könsmässigt är det bra att ha en 
blandning som speglar kundernas sammansättning. Ju större variation man har i 
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gruppen desto större bättre förutsättningar har man att möta kunderna.”. Även V2 
betonade detta och menade att “Verksamheten tror jag skulle må väldigt bra och även 
kunderna av att ha en annan könsfördelning än en sådan övervägande del kvinnor”. 
Dessutom betonar alla dessa informanter vikten av en varierad arbetsgrupp. V3 menar 
att “Alltid viktigt med könsfördelning. De ger en helt annan dynamik.” och A1 att “Sen 
vet man ju också att det är oftast bättre arbetsplatser när man inte är bara kvinnor eller 
bara män, att det är lite blandat.”. Ur ett rent arbetsmässigt perspektiv menar A1 att det 
förutom att öka jämställdhet och ha en bra arbetsgrupp krävs män inom hemtjänst då det 
delvis är ett tungt arbete “Vi har ju en verksamhet som inte diskriminerar så det är ju 
viktigt från vår sida det. Att man får in fler killar som också ofta har lite mer styrka för 
ibland krävs det ju tunga lyft. För det är ju också sådant som spelar in.”. 
 
Kulturell spridning har av informanterna motiverats som viktigt av liknande anledningar 
som en jämställd könsfördelning bland de anställda. Både A1, B1, B2, B3, V1, V2 och 
V3 har gett samma motivering till varför de tycker att både jämställd könsfördelning 
och kulturell spridning är viktigt då de menar att det både är bra för gruppdynamiken 
men även för att kunna möta sina kunders önskemål. Exempelvis säger V2 att “Det 
tycker jag är väldigt viktigt att det finns en spridning och att liksom egentligen ska ju de 
anställda spegla samhället i övrigt. Och alltså då ingår det ju kön i det också men även 
mångfald på andra sätt och det är en stor fördel om man ha en mångfald bland 
personalen”.  V3 belyser dock att “samtidigt måste man acceptera att man inte alltid 
kan får kulturell eller religiös personal som kan fylla upp det”.  A2 säger att kulturell 
spridning är viktigt för att kunna matcha kundernas behov och B2 menar att det är 
viktigt för profileringen mot kunderna “det är jättestort fokus på det där med kulturell 
kompetens och så. Hemtjänsten profilerar ju sig med det, det här med etnisk kunskap.”.  
V3 nämner att kulturell spridning kanske inte alltid är viktigt hos varje utförare utan 
snarare mellan utförarna i deras kommun. Hon menar att eftersom de har ett stort antal 
privata utförare vill de få sina utförare att profilera sig genom exempelvis språkliga och 
kulturella kunskaper inom ett visst segment “eftersom vi har så många utförare försöker 
vi få dem att inrikta sig mot något så att de blir lättare för kunderna att välja”…“ 
exempelvis att vi satsar på demens, eller vi har jugoslaviska eller somaliska som språk 
och inriktar oss mot”. A3 menar här att det är viktigt för integrationen i samhället “Vi 
har ju många olika kulturella och religiösa tillhörigheter som ska samsas på bästa sätt 
och det gör man ju ganska bra om man har samma arbetsplats tänker jag. “. 
 
Gällande återinvesteringar i verksamheten var alla informanter utom V1 tydliga med att 
detta inte är något som de kollar på i dagsläget men B2 menar att det troligen kommer 
att förändras i och med en utredning, Direktiv 2015:22 som vi nämnt i inledningen, som 
är på gång. V1 menar att det är viktigt och att det beror på att ”vi har ett socialt och 
ekonomiskt hållbart perspektiv på verksamheten helt enkelt. Eftersom jag företräder en 
skattefinansierad verksamhet så behöver det finnas ett hållbarhetstänk i det.”. B3 
uttryckte trots att de idag inte undersöker ifall några återinvesteringar sker i 
verksamheterna är det intressant “Det förbättrar ju verksamheten och företagets 
förutsättningar att göra ett bra jobb om man stoppar in pengarna i bolaget.” vilket 
även A1, A3 och V3 berättade.  V3 menade att det är viktigt att pengarna går tillbaka till 
företaget så att deras anställda och kunder mår bra. B1 var också inne på att det var 
viktigt och att det kunde ses som ett tecken på att företaget tänker långsiktigt ”Jo men 
det är väl givetvis viktigt eftersom, det har väl också att göra med det här att det ska 
hålla över tiden, att man inte ska se det som ett kortsiktigt engagemang utan att det ska 
bära sig på sikt. Det är väl, det borgar väl för att man fortsätter.”. V2 och A2 menade 
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att det var svårt att ha synpunkter på detta då det finns regelverk och annat som reglerar 
det samt att de inte kollar upp det på något annat sätt än att de är ekonomiskt solida. 
 
I Tabell 13 har vi sammanställt informanters motiveringar till varför de tycker en 
indikator är viktig och vad det kan innebära för problem eller svårigheter att använda 
den. Där presenteras även varje indikators ranking bland de 12 undersökta.  
 
Tabell 13. Motiveringar för värdering av sociala indikatorer ur ett samhällsperspektiv. 
Indikator Motivering Problem/ Svårigheter Rank 
Möjlighet för 
svåranställda att få 
arbete 

Är ett samhällsansvar. Ökar 
välbefinnande 

Svårt att kombinera med 
att ha kompetent och 
utbildad personal. 

11 

Könsfördelning Bättre dynamik i arbetsgrupper 
Möjlighet att möta brukares 
önskemål. Spegla samhället. 

Viktigast med kompetent 
och utbildad personal. 
 

7 

Kulturell spridning 
 

Bättre dynamik i arbetsgrupper. 
Möjlighet att möta brukares 
önskemål. Spegla samhället. 

Viktigast med kompetent 
och utbildad personal. 

4 

Återinvesteringar i 
verksamheten 

Förbättrar verksamheten Begränsande regelverk 10 

 
På en öppen fråga om vilka andra aspekter våra informanter ansåg viktiga för social 
hållbarhet nämnde både A3, V2 och V3 den åldrande befolkningen i Sverige som gör att 
behoven för hemtjänst i framtiden ökar. V2 menade att “för att klara framtiden är det 
färre unga som ska försörja fler så måste man använda teknik till vissa moment, man 
måste byta ut tjänster mot tekniska lösningar. För det tror jag är hållbart i framtiden”. 
Därför menar hon också att det är intressant att se hur de privata utförarna jobbar med 
utveckling av teknik. V3 nämnde att “Samhället måste ju utbilda många fler 
undersköterskor, vi måste ta ett större grepp när det gäller utbildning, det är ju viktigt”. 
Just utbildning är något som även A3 och V2 tar upp. A3 menar att ett av de mest 
intressanta delar med att de privata utförarna skulle presentera social 
hållbarhetsredovisning skulle vara att få se hur de planerar att fortsatt leverera 
kvalitetsfyllda tjänster med kompetent personal “det som vi är väldigt måna om också 
handlar ju om det här med kompetensförsörjning framåt och hur de jobbar med det”. 
Detta är något som även V2 trycker på och hon menar att det skulle vara intressant att se 
hur de privata utförarna jobbar med rekrytering för att få arbetet attraktivt “att få 
människor att vilja arbeta inom det här yrket, oavsett om det är i privat eller kommunal 
regi.”…” att göra de här arbetena attraktiva när vi ska slåss om personer på 
arbetsmarknaden”.   

6.3	Presentation	av	hållbarhetsredovisning	

6.3.1	Relevans,	tillförlitlighet	och	jämförbarhet	
När vi frågade våra informanter om hur de ställde sig till finansiell kontra icke-finansiell 
prestation och presentation var svaren överensstämmande om att det viktiga med den 
finansiella informationen främst var att skatter och sociala avgifter sköttes. A3 
uttryckte, “där vill vi ju bara veta att det rullar och går, att de inte är på väg att gå i 
konkurs” och att “Vi är ju väldigt inriktade på kvalitetsaspekter i tjänsten, det är där vi 
tittar mest. Mer än vad vi tittar på deras finansiella ställning”.  V3 menade att “Sköter 
de bara skattebetalningarna så är vi nöjda med det, vi kollar inte vinster eller så. Sen så 
kollar vi brukarundersökningarna då, det tycker vi är viktigt att de har det bra.”. Även 
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B1 och B3 höll med om detta, B1 menade att det självklart var den icke-finansiella 
prestationen som var det viktiga “Ja men det är klart att de sociala, alltså jag höll på 
säga några finansiella är det ju egentligen inte på tal om här.”...”För 
grundförutsättningen är ju den att oavsett vem som utför den så är ekonomin, eller 
underlaget för ekonomin man har att jobba med den samma. Och då är det ju hur man 
lyckas med den peng eller ekonomi man har, hur man bäst lyckas med de sociala 
insatser är ju det som är viktigast. Så det är ju nästan givet att det är de som är 
viktigare än ekonomin.”.  
 
Endast V1 uttryckte att finansiell information är viktigare än icke-finansiell information 
och sade ”om man tänker att de ekonomiska förutsättningarna och prestationerna 
snarare kanske uppgår till 60 % och övrigt kanske till 40 % ”. Resterande informanter 
(A1, A2, B2 och V2) menade att de var lika viktiga. Exempelvis menade A1 att “Det är 
ju väldigt viktigt båda delarna egentligen. För det är klart vi har ju den ekonomiska 
uppföljningen med controller som kontrollerar att de externa utförarna får rätt 
ersättning och att de rapporterar insatsen till oss så att det blir liksom och det är en 
slags kontroll. Och den är ju förstås jätteviktig eftersom det är skattepengar det handlar 
om så måste ju det hanteras på ett bra sätt liksom. Ja de är ganska jämna dessa två.”.  
A2 var också inne på samma spår “man behöver både siffror och fakta men man 
behöver också de här mjuka delarna, hur nöjd man är och så vidare.”. 
 
Något som A1 belyste gällande relevansen av informationen de får från sina utförare är 
att de många gånger kan leda till ett så kallat “information overload”. De får in långa 
tunglästa dokument som endast till en lite del berör verksamheten i deras kommun och 
därmed bidrar informationen inte till så mycket hjälp för dem, A1 förklarar “Problemet 
blir ju när de skickar”...”långa stora tunga dokument där bara en liten del berör den 
lilla verksamhet de har i vår kommun. Ibland, ganska ofta skickar de liksom 
koncernövergripande uppgifter till oss och det blir väldigt tungt att läsa och väldigt 
övergripande också av information i alla fall när det gäller stora företag, det ger oss 
väldigt lite.”...”Det är väl det att ibland blir det att det är för stort informationsflöde, 
det blir liksom inte hanterbart att ta in.”. Hon menade därför att de säkert skulle ha 
nytta av en sådan redovisning som vi presenterade för dem då det skulle innebära ett 
mer samlat resultat för verksamheten som berör deras kommun. Men det är klart skulle 
man få en mer lokalt anpassad information där man får utifrån den verksamhet de har i 
just vår kommun, då skulle vi säkert tycka att det är intressant, att även veta, till 
exempel vad deras personal anser och kunderna och så. Det är väl det att ibland blir 
det att det är för stort informationsflöde, det blir liksom inte hanterbart att ta in”. Detta 
stod dock i motsats till vad B2 sade som menade att just det att alla kommuner springer 
runt och frågar samma utförare samma saker är ineffektivt. V2 nämnde angående 
presentationen av redovisningen att för att den ska vara användbar är det bra om den är 
lättöverskådlig och inte i löpande text “alltså mer i en väldigt enkel typ kryssruta som 
kanske inte är löpande text.”.   
 
Informanterna belyser att det i denna typ av redovisning krävs en kombination av 
subjektiva och objektiva mått och att det viktiga är att man är överens om hur en 
specifik indikator skall mätas.  A3 uttrycker att “Jag tror att man skulle kunna tänka sig 
någon typ av objektiva mått eller snittmått, men jag tror att man också måste 
komplettera det med åsikter eller någon form av analys om vad som döljer sig bakom 
siffrorna. En blandning skulle jag tycka var bra.”. Detta uttryckte även A1, A2, B1, V1, 
V2 och V3. V2 förklarar “Man behöver båda delarna, alltså för att följa de här mer 
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hårda delarna som sjukskrivningstal”...”det är ju ett väldigt bra sätt att titta på trender 
eller utveckling över tid eller jämföra sig med andra och så och då måste man ha stela 
mått på det. Sen kan de ju inte få råda helt själv utan behöver oftast kompletteras med 
kvalitativa undersökningar om man vill utveckla en verksamhet eller verkligen fråga 
efter vad människor tycker om olika saker.”. B3 menade dock att objektiva mått är 
bättre än mer subjektiva eftersom de ger en mindre vinklad bild “De är väl statistik som 
är det bästa. Det är objektivt och rättvist tänker jag.”. Han menade att även om vissa 
saker genom mer statiska mätningar kan missas är det övervägande att det är objektivt 
och kontrollerbart.  B2 var också inne på att objektiva mått var bättre men att det finns 
svårigheten med dessa “Man måste ju vara överens att det här är en indikator på det 
här och det är inte så himla lätt. Men sen när man väl är överens kan man ju hålla 
måtten objektiva.”. 
 
Vi frågade våra informanter om de upplevde att de kunde lita på information om 
utförarnas sociala prestationer. De fick då reflektera över tillförlitligheten främst till hur 
det idag fungerar med brukarundersökningar eftersom det är detta de ur sociala 
hållbarhetsaspekter i första hand använder sig av i dagsläget. Där menar A1 att det finns 
en osäkerhet kring respondenternas svar eftersom de inte alltid är fullt mentalt kapabla 
och kanske inte har fysisk möjlighet att svara själva även om de ser en poäng med att 
det är brukarens själv som svarar för att det ska vara ett tillförlitligt svar “sen är det 
väldigt svårt i sådan verksamhet eftersom det är många som har svårt, antingen kanske 
de är dementa och inte riktigt är med. Hjärnan är liksom inte med under långa perioder 
och då blir det ju svårt att svara, då blir det ju anhöriga som får svara.”.  V3 menar att 
“de (brukarundersökningarna) kan man nog ta med en nypa salt, vem har svarat på 
enkäterna kan man ju fråga sig.” men att “det är väl en indikation i alla fall att det är 
såhär det ser ut”. Just att det är en indikation på hur läget ser ut är något som även fler 
kommuner betonar. B1 menar att “det beror ju på hur man upplever någonting när man 
svarar. Det är ju i det ögonblicket man svarar man får återkopplingen, men det är ju 
klart att om en stor del, nästan 100 %, upplever att det är gott bemötande och att 
känner sig med trygg med den insats som man fått, då är det klart att de måste vara ett 
mått på hur det upplevs.” Sen menar han vidare att brukarrapporter inte visar allt och att 
det finns andra indikatorer som också kan visa hur väl en verksamhet sköts “De andra 
är väl om man inte skulle välja någon utförare, då är väl det också ett tecken på att man 
inte tycker att det är bra. Sen är ju andra indikatorer att den som är utförare inte sköter 
sin verksamhet, det kan ju var att man inte når vissa mål, inte betalar några sociala 
avgifter för de anställda tillexempel”...“man kanske avviker för mycket i olika insatser 
utan att man för den skull får tillbaka krav på att man ska veta eller att man får dåligt 
betyg i undersökningar så kan det ju vara faktorer på att man inte sköter sig som 
företag.”. V1 såg istället till verksamhetsberättelser från utförarna och menade att de 
litar på informationen men att det också är bland annat därifrån de kan hitta områden de 
är mer osäkra på och vill kolla upp.  
 
Majoriteten av informanterna (A2, A3, B1, B2 och V2) var noga med att poängtera att 
de litar på den information de privata utförarna ger dem. Detta menar de beror på att de 
anser att det inte går att bedriva valfrihetssystem om det inte finns en tillit mellan 
kommunen som uppdragsgivare och utförarna.  A2 säger “Ja alltså, det får vi utgå 
ifrån. När man har avtal med olika parter måste det ju finnas ett förtroende också och 
skulle man upptäcka motsatsen får man ju kolla upp det särskilt då.” vilket även A3 
höll med om.  B2 formulerade sig kort och koncist angående tillförlitligheten “Att vi 
litar på dem vi har att göra med i största allmänhet.”. Hon uttryckte också att det måste 
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finnas en balans, så att man inte kräver för mycket granskning av utförarna och genom 
det tappar förtroende, men även att “det är ju klart att man måste ju var realistisk också 
så att man inte blir lurad, så, så är det ju. Så man skulle absolut kunna öka kontrollen 
men man måste kanske välja i vilka delar och på vilket sätt.”.  B3 menade att deras 
system för att få korrekt information och de sanktioner som annars följer är tillräckligt 
för att utförarna ska leverera korrekt information “vi har ju i vår upphandling en ruta 
där som de får kryssa i att de talar sanning”…“om man inte talar sanning så hävs 
avtalet, de som ljuger för oss åker ut, direkt!” 
 
Vi frågade också våra informanter om hur de trodde att tillförlitligheten för social 
redovisning skulle kunna öka och hade då som förslag att någon form av extern 
granskning skulle kunna vara ett sätt. V3 var skeptisk till att det skulle kunna hjälpa och 
menade att det skulle bli ett för omfattande arbete sett till hur det idag fungerar med 
brukarundersökningar: “Nä då skulle de få gå hem till X tusen brukare då, det går ju 
inte”.  B2 tyckte att tillförlitligheten kunde öka ytterligare av med en granskning och att 
de själva skulle kunna sköta den.  B1 kom med ett eget förslag till hur en granskning av 
denna typ av information skulle kunna gå till och menade att det skulle kunna vara en 
inbyggd del i verksamheterna eller att någon form av anpassad revisor skulle kunna 
användas.  Även V1 menade att en extern granskare skulle kunna öka tillförlitligheten. 
A3 kom med förlaget att de själva skulle kunna göra någon form av stickprov för att 
kontrollera och granska det ytterligare men “om vi skulle upptäcka något som att ”oj 
här får vi systematiskt fel information”, då skulle vi ju behöva någon helt 
utomstående.”.  A1, A2, B3 och V2 menade alla att om man har ett avtal med någon 
part bör det finnas förtroende för dem och att det i dagsläget görs granskningar med 
jämna mellanrum så det såg inte något behov för ytterligare granskningar. 
 
Informanterna fick förklara för oss ifall de ansåg att det var viktigt att kunna jämföra de 
privata utförarnas sociala prestation från år till år och mellan olika utförare.  B2 ansåg 
att det inte var upp till dem som kommun men att de skulle kunna redovisa jämförelser 
för att hjälpa kunderna välja utförare. Övriga informanter tyckte det var viktigt, V3 
uttryckte “Det är alltid bra för då ser man att man kanske behöver utvecklas lite där 
eller så. Så jag tror att det triggar att alla blir bättre.”. Detta var något som även A1, 
A2, A3 B1, B3 V1 och V2 uppgav där B1 menade att all form av information och 
jämförelse är bra, inte bara för dem som kommun, utan även för utförarna själva att se 
vad de kan jobba på för att förbättras “ jag tror att alla undersökningar man har och 
alla underlag man har är kanske väl så viktigt för, inte kanske enbart för den som 
beställer verksamheten, utan jag tror det är minst lika viktigt för den som utför det. För 
att få veta och för att få ett slags kvitto på det, en slags återkoppling på det “hur 
upplevs det?”. Då kan man utifrån det själv förbättra de områden som man ser att man 
ligger sämre till på”.  B1 menar vidare att han önskar mer variation på typen av 
information som ges för att kunna nå en bättre utveckling och kvalitet på 
verksamheterna “Egentligen skulle man ha mer, vad ska man säga, mer variation på 
olika områden som man skulle kunna jämföra. Inte bara brukarundersökningar utan 
flera olika indikatorer som man kunde plocka ut eller plocka fram ur någonting, som 
man liksom skulle kunna ha för att jämföra över tiden.”. B3 menade också att 
jämförelser är bra bland annat för att hitta avvikelser hos utförare.  
 
A3 pekade på att en jämförelse är bra för att se på de saker man är intresserad av, men 
då hellre vad brukarna är intresserade av att veta än andra sociala aspekter “de vill ju 
veta vem som kommer till mig, hur kommer de att bemöta mig och ta hand om mig. Det 
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blir ju mer sådant. I och för sig skulle det ju kunna avslöja hur man har det på företaget 
ganska mycket, men jag tror att vi skulle nog koncentrera oss på sådana värden 
liksom.”. Även V1 belyste detta ” Jämföra att vi dels har en bra spridning på företag 
och kunna jämföra, presentera jämförelser ut till tredje person, till brukarna, hur olika 
företag profilerar sig och vad man är bra på och vad man inte är bra på”. B3 menar 
dock att i jämförelser måste beaktas antalet kunder som utförarna har eftersom få 
individers åsikter då kan påverka resultatet hårt “beroende på antal kunder kan ju en 
kund slå procentuellt väldigt hårt mot en utförare som har färre kunder än vad vi har”. 

6.3.2	Medium	och	timing	
Vi frågade informanterna hur de helst skulle vilja att en social hållbarhetsredovisning 
från deras privata utförare skulle presenteras för dem och fick varierande svar.  B3 
menade att de skulle integreras med de finansiella rapporterna och A2, A3 och B1 
föredrog att den skulle presenteras i samband med verksamhetsberättelsen men att det 
skulle vara en separat rapport.  A3 förklarar “Jag tänker mig att med samband med 
verksamhetsberättelsen är en ganska bra tidpunkt, då sprider vi ju 
verksamhetsberättelsen för hela nämnden och då är det här ju information som man då 
kan lyfta in i den stora verksamhetsberättelsen.”. V1 menade att redovisningen måste 
vara enkel och okomplicerad och därför att ”För enkelhetens skull skulle jag nog vilja 
ha någon form av standardiserad variant så att det ser likadant ut. Jag skulle nog hellre 
vilja att vi hade i förfrågningsunderlaget att vi standardiserar ett formulär som man får 
fylla i utifrån de aspekter vi tycker är viktiga och relevanta.”. Två informanter, B2 och 
V2 svarade väldigt kortfattat på denna fråga att det inte spelade någon roll hur den 
skulle presenteras. A1 och V3 svarade endast att det skulle vilja ha en sådan 
sammanställning årligen men inte hur den skulle presenteras.  
 
Eftersom finansiella rapporter och verksamhetsberättelser i regel presenteras en gång 
per år, och likaså avtalsuppföljning vilket V1 var inne på, menar alla informanter utom 
de två som menade att timing och presentation inte spelade större roll att de önskar en 
social redovisning från sina utförare en gång per år.  

6.4	Social	hållbarhetsredovisning	från	privata	utförare	
Av våra informanter har endast två uppgett att någon av deras utförare idag presenterar 
social hållbarhetsredovisning för dem. Den ena informanten som fick denna typ av 
redovisning (A1) menade att det var svårt för dem att använda denna information 
eftersom det var en presentation för hela utförarens koncern där den del som faktiskt 
belyser verksamheten som bedrivs i deras kommun var väldigt liten. Den andra 
informanten (B2) uppgav att de fick kvalitetsberättelser från deras utförare som skulle 
kunna användas men tyvärr inte används i dagsläget. Varför de inte används kunde 
informanten inte svara på även fast hon beskrev informationen som “en guldgruva till 
allt kvalitetsarbete som har gjorts inom företaget”. I denna del av analysen beskrivs 
därför istället för hur social hållbarhetsredovisning idag används, hur den skulle kunna 
användas och på vilket sätt det skulle vara till nytta för kommuner med valfrihetssystem 
i enighet med LOV. I Tabell 14 kan utdrag från samtliga informanter tydas där vi 
presenterar vilken användning de ser för social redovisning från privata utförare. Nedan 
kommer vi att presentera lite djupare vad informanterna menar med dessa citat. 
 
När vi frågat våra informanter om de kan se någon användning av social 
hållbarhetsredovisning från sina utförare har alla informanter utom en uppgett att de på 
ett eller annat sätt gör det. Den informant som inte kunde uttrycka någon direkt nytta 
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var V3. Även om hon uttryckte att en sammanställning av information i och för sig 
alltid är bra kunde hon inte se något direkt användningsområde för sådan redovisning. 
Hon menade dock att en jämförbarhet i sociala prestationer över tid och mellan olika 
utövare kan göra att alla blir bättre. 
 
Tabell 14. Motiveringar för användning av social redovisning. 
Informant Citat 
A1 Att vi kan använda det som något slags uppföljningsverktyg 
A2 En del utav uppföljningsarbetet skulle det underlätta.  
A3 Hur de ska kunna garantera om att det är kompetensförsörjning framåt i tiden, 

vad de har för kompetens- utvecklingsplaner för sina medarbetare och sådana 
saker. 

B1 Om alla skulle göra det skulle man ju å andra sidan inte behöva gå in och göra 
kontroller och frågor utan då skulle man ju snarare veta att det har man har ett 
system för och då skulle man kunna vara säker på att har man de och de har nått 
upp till en viss nivå då behöver man ju egentligen inte kolla det. 

B2 Det skulle väl effektivisera vårt uppföljningsarbete på ett sätt. 
B3 För att kunna jämföra med oss själva och dem, då oss arbetsgivare emellan än 

snarare än oss hemtjänstföretag emellan 
V1 Jämföra skulle väl vara det viktiga 
V2 Det handlar ju egentligen om en del av verksamhetsuppföljningen. 
V3 Då ser man att man kanske behöver utvecklas lite där eller så. Så jag tror att det 

triggar att alla blir bättre. 
 
Fem av våra nio informanter (A1, A2, B1, B2 och V2) uppgav att social redovisning 
skulle kunna underlätta uppföljningen av de privata utförarna men uppgav lite olika 
anledningar till varför.  A1 menade att det skulle underlättas eftersom det kan ge 
indikationer som sedan kan följas upp “Både att man kan se att, ja men här indikerar en 
stor del av personalen att en viss sak inte fungerar eller att en viss enhet är väldigt, 
väldigt missnöjd, ja men då kanske den verksamhetschefen inte fungerar på det stället 
alternativt. Och då så skulle man kanske kunna ta upp det vid en avtalsuppföljning och 
även vid en fysisk uppföljning att gå ut och prata med personalen och så på 
förekommen anledning då. Att man gör en extra tillsyn. Så att det liksom skulle öppna 
ögonen för kommunen att “ja okej, vi borde nog kolla den här delen av verksamheten 
eller den här enheten, det här såg inte så bra ut”.”.  Liknande resonemang för även V2.  
A2 menade att de genom sådan redovisning skulle kunna leverera tillbaka till 
politikerna i fakta och åsikter att utförarna gör ett bra jobb och därför också att 
skattepengarna används på ett bra sätt.  B1 menade att om sådan redovisning fungerade 
bra och kontrollerades av exempelvis någon form av revisor skulle det göra att inte lika 
stora insatser behövdes för att följa upp dem och att det till och med skulle kunna tas 
upp i förfrågningsunderlaget och genom det bättre kunna sätta upp kvalitetskrav “om 
man nådde en viss nivå kring olika insatser då skulle man veta att den nivån har man 
nått upp till så den klarar man.”...“då skulle man till och med i ett 
förfrågningsunderlag kunna säga att förutsättningarna för att få jobba med det här är 
att man har nått upp till den här kvalitetsnivån eller något sådant”. 
 
Trots att B3 tror att de skulle ha användning för social redovisning håller han inte med 
ovanstående respondenter om att det skulle underlätta deras uppföljningsarbete. “jag 
tror ändå man behöver ha samtal och prata om hur det ser ut.” Han menar att den 
huvudsakliga förändringen i deras uppföljningsarbete hör ihop med att arbetet måste 
effektiviseras “vi behöver ju ändra på det i den mening att vi behöver jobba mer 
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tidseffektivt med det, vi måste få ihop det som jag sa i början. Det tar så lång tid från att 
vi börjar med en granskning tills vi avslutar det.”. Där B3 ser största nyttan i att 
använda social hållbarhetsredovisning är för att kunna jämföra sig med varandra och 
utvecklas genom detta. Att utvecklas och leverera hög kvalitet på tjänsten menar han 
även är en anledning till att deras kommun väljer att ha valfrihetssystem i enighet med 
LOV och menar att det är “... en konkurrensutsättning där vi vill utveckla verksamheter 
så mycket som möjligt, så vi kan utbyta erfarenheter mellan varandra.” Även V1 
menade att ett jämförande är det viktigaste som social redovisning från utförarna skulle 
bidra med, för att få en förståelse för företagen och kunna leverera jämförelser till 
brukare ”Att helt enkelt kunna använda och förstå de företag vi har att göra med. Och 
jämföra skulle vara det viktiga. Jämföra att vi dels har en bra spridning på företag och 
kunna jämföra, presentera jämförelser ut till tredje person, till brukarna, hur olika 
företag profilerar sig och vad man är bra på och vad man inte är bra på kanske. För 
det finns, tänker jag, olikheter där också, vad man tycker är viktigt och att man kan 
välja utifrån det.”. 
 
Ett problem som flera kommuner belyst är frågan om hur arbetskraften ska fångas och 
räcka till när det nu blir fler äldre och färre som kan ta hand om dem. V2 menade att 
något som social redovisning skulle kunna visa är, som tidigare nämnt, hur utförare 
jobbar med att byta ut vissa tjänster mot tekniska lösningar för att klara av framtiden när 
färre unga ska försörja fler äldre. B3 menar att social redovisning kan hjälpa arbetarna 
att välja arbetsgivare; “Det handlar ju om att konkurrera om arbetskraften i framtiden 
och då tror jag väl då att det kommer att kunna vara bra för arbetarnas sida, vilka 
arbetsgivare är bra att jobba hos så att säga. Vi kommer att ha brist på arbetskraft i 
framtiden och då tänker jag mig att det kanske är på sådana här vis som man 
undersöker ifall det här är ett företag som har värderingar som jag kan stå bakom.”. 
Även A3 menar att social redovisning är viktigt för detta område då hon menar att detta 
skulle kunna visa hur de privata utförarna ser på “det här med kompetensförsörjning 
framåt och hur de jobbar med det”.  

6.5	Sammanfattning	
Majoriteten av våra informanter uppger att de har ett intresse för social redovisning från 
privata utförare inom hemtjänst. Mest intressant i sådan redovisning tycks indikatorer 
från ett brukarperspektiv vara och indikatorer från ett arbetar- och samhällsperspektiv 
som kan peka på förbättrad kvalitet av verksamheten och även betrygga och främja 
yrket och yrkesverksamma för framtiden. Presentationen av redovisningen har inte från 
intervjuerna fått en klar bild men det tycks som om en samlad rapport som är kort och 
koncis med indikatorer som mäts genom bestämda men blandat objektiva och 
subjektiva mått som beslutats spegla det de ska mäta. Här önskas även en flexibilitet då 
vissa informanter vill kunna kolla djupare på olika delar olika år. 
 
Det social redovisning från utförarna kan vara användbart för verkar från våra 
informanter vara att bidra till en del av verksamhetsuppföljningen, öka kvalitet på grund 
av att man kan lära sig från varandra och blir triggade av att se vad som kan förbättras, 
samt att det kan hjälpa till att visa hur kompetensförsörjning säkras för framtiden. 
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7	Analys		
I detta kapitel kommer vi att utifrån vår teoriram och empiri tolka och analysera vad 
vår insamlade data betyder. Detta kommer vi slutligen sammanställa för att nå vårt 
syfte att belysa användningen av social hållbarhetsredovisning från privata utförare 
inom hemtjänst bland svenska kommuner som implementerar valfrihetssystem i enighet 
med LOV och för att presentera en mall för hur sådan en sådan redovisning i detta 
sammanhang kan se ut och innehålla.  

7.1	Informanternas	användning	av	social	hållbarhetsredovisning	

7.1.1	Sociala	krav	
Evans et al. (2005, s. 2) menar att hälso-organiserande aktörer i USA inkorporerat 
finansiella incitament för kostnadskontroll i avtal med leverantörer vilket nått hårt 
motstånd från allmänheten som upplever detta som en offring av kvaliteten på 
patientvården. Detta speglas också i Sverige efter Carema-affären där Lloyd et al. 
(2014, s. 4-6) förklarar att media och allmänhet upprördes av de effekter finansiella 
bonusar till ledningen av äldreboenden fick för kostnadsminimerande. För att minska 
sådana problem menar Evans et al. (2005) att kvalitetsbaserade finansiella incitament är 
effektiva. På grund av regleringarna i LOV kan inte svenska kommuner erbjuda 
finansiella incitament, som exempelvis bonusar, för olika beteenden. Detta då LOV 
kräver att alla utförare för samma uppdragsgivare ska ha samma förutsättningar och få 
samma ersättning (SKL, u.å.D). Vad vi finner i våra informanters resonemang är dock 
att många av dem använder sig av eller funderar på att använda sig av ökade sociala 
krav för att säkerställa att endast de utförare som lever upp till satta kvalitetskrav får 
utföra denna typ av verksamhet. Det innebär att utförare endast kan få ett uppdrag och 
därmed betalt för en tjänst om de uppfyller satta kvalitetskrav. På så sätt tolkar vi att 
våra informanters kommuner överväger och använder sig av den typ av 
kvalitetsbaserade incitament som Evans et. al (2005) föreslår även om det inte handlar 
om någon form av bonussystem utan istället ett system för att överhuvudtaget få bedriva 
verksamheten.  
 
Gällande dessa typer av krav menar våra informanter att det ligger en svårighet att se till 
att satta krav följs och att utforma krav som är möjliga att veta att de är uppfyllda innan 
ett uppdragsavtal skrivs. Just att välja sina utförare (leverantörer) utifrån sociala krav 
och svårigheten i att se att utförarna verkligen levererar socialt hållbara tjänster är något 
som även Hutchins & Sutherland (2008, s. 1693) understryker. En informant påpekar att 
det många gånger är så att antalet privata utförare ökar medan tillsynsmyndigheten att 
se till detta är det samma eller stramas åt förtydligas detta ytterligare.  
 
De sociala krav våra informanter betonar är kravet på kollektivavtalsliknande avtal. En 
informant förklarar att sådana krav kan minska framtida socialbidragsgivande 
kostnader. Vi har inte lyckats hitta någon forskning som bekräftar detta men eftersom 
en del av de kollektivavtalsliknande villkoren innebär att minimilöner och sociala 
avgifter ska följas och betalas ser vi lik informanten en klar koppling här eftersom 
personalen då kan arbeta ihop en lön de kan leva på och även en framtida pension.  
 
Våra informanter beskriver att hur starka krav de har på social hållbarhet för sina privata 
utförare beror på politiken i deras kommun. De förklarade att eftersom de jobbar i en 
politiskt styrd organisation är det politiken som till stor del styr vad kommunerna kräver 
från utförarna. Ett politiskt intresse för social hållbarhet kan tydas från en informants 
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resonemang där hon berättat att politiken i hennes kommun vill ha det allt mer uppstyrt 
kring personalpolitik. Saha (2009, s. 39) menar att sedan FN mötet i Rio de Janeiro 
1992, när Agenda 21 gick igenom och adresserade bland annat lokala auktoriteter som 
viktiga aktörer för hållbar utveckling, har hundratals städer implementerat aktioner för 
att nå hållbarhet. I Sverige implementerades auktioner i nästan alla kommuner enligt 
Eckerberg & Forsberg (1998, s. 333) för att på en lokal nivå arbeta för hållbarhet utifrån 
Agenda 21. Svenska kommuner har med andra ord ett ansvar kring hållbarhet och så 
som utvecklingen gått för intresset för hållbarhet sedan begreppet introducerades i 
Brundtlandsrapporten 1987 (KTH, 2015) är intresset troligt att fortsätta växa över tid. 
 
Det politiska intresset verkar även styra valet att tillhandahålla valfrihetssystem inom 
hemtjänst grundat på en informants kommentar om att ett maktskifte till vänster i 
hennes kommun skulle innebära att valfrihetssystem i enighet med LOV skulle 
avskaffas. Detta är överensstämmande med den debatt som pågår mellan de båda 
blocken där Alliansen med Moderaterna i framkant trycker på att LOV borde bli 
tvingande och vänsterblocket har en mer avvaktande roll till lagen där vänsterpartiets 
vill avskaffa LOV (Moderat, 2014; Vänsterpartiet, u.å.; Socialdemokraterna, u.å.). 

7.1.2	Icke-finansiell	information		
Våra informanter tycks till stor del lägga fysiska besök och intervjuer som grund för 
icke-finansiell information från deras utförare (utöver brukarundersökningen som de får 
från Socialstyrelsen). Detta tycks i första hand fylla funktionen att visa hur väl de 
privata utförarna når de lagkrav och villkor som finns för den verksamhet som ska 
bedrivas. Hur väl ett företag uppfyller lagar och krav inom hållbarhet fann även 
O’dwyer et al. (2005A; 2005B) vara en anledning till att intressenter utan ekonomiskt 
eller företagsledande inflytande använde sig av hållbarhetsredovisning om än endast en 
liten del av deras respondenter uppgav detta som huvudsakligt syfte.  
 
Till skillnad från hur Flöstrand & Ström (2006) menar att värderingsanalytiker främst 
använder framåtblickande icke-finansiell information när de bedömer företag berättar 
våra informanter att de främst ser på hur utförare presterat tidigare år.  En av våra 
informanter menar att de kan använda sig av icke-finansiell information för att se vad 
som har fungerat mer eller mindre bra tidigare i verksamheten för att se vilka delar som 
måste undersökas mer noggrant under följande år. Detta tyder på att det finns en 
skillnad mellan hur analytiker ser på icke-finansiell information och hur 
verksamhetsansvariga kommuner ser på den, där analytiker vill veta strategier för 
framtiden och verksamhetsansvariga kommuner vill veta att alla delar i verksamheterna 
fungerar och sköts på ett bra sätt. 
 
Vad vi finner intressant här är att trots att detta tycks vara det som idag är största 
anledningen till varför svenska kommuner använder icke-finansiell information verkar 
de ha ett intresse för en större bild som tar in fler delar av social hållbarhet och gällande 
sådan information. De menar att det är viktiga frågor i ett samhälle och instämmer på så 
vis med Littig & Griesslers (2005, s. 72) definition av social hållbarhet som en kvalitet i 
ett samhälle.  

7.2	Indikatorer	i	social	hållbarhetsredovisning	

7.2.1	Brukarperspektivet	
Det våra informanter framfört varit av största vikt i social hållbarhetsredovisning från 
privata utförare var våra förslag på indikatorer som pekar på att brukaren av vård- och 
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omsorgsverksamheter inom äldreomsorgen tas om hand på ett bra och kvalitetssäkrat 
sätt. Tre av fyra indikatorer inom detta perspektiv blev rankade 1-3 och den fjärde 
inkatorn (personalkontinuitet) blev rankad som åtta av de totalt 12 indikatorerna som 
presenterades för informanterna. Forskning kring äldreomsorgen har tidigare kommit 
fram till att kontinuitet är en viktig aspekt för omsorgskvaliteten (Szebehely, 2011, s. 
238; Samuelsson et al., 1993 och Edebalk et al., 1993, refererad i Svensson & Edebalk, 
2006, s. 28), Samuelsson et al. och Edebalk et al. (1993, refererad i Svensson & 
Edebalk, 2006, s. 28) menade dessutom att personalkontinuiteten var en av de viktigaste 
aspekterna. Detta höll inte våra informanter riktigt med om, alla menade att 
personalkontinuiteten brukar vara en viktig aspekt när kvalitet i hemtjänst bedöms, men 
fyra informanter nämner att det inte nödvändigtvis behöver spegla kvalitet av tjänsten 
och belyser att det kan vara annat som brukarna också tycker är viktigt. Trots att 
Edebalk et al. (1993, refererad i Svensson & Edebalk, 2006) studie visade att det var 
kontinuiteten som brukarna värderade högst fann även de att det fanns andra kvaliteter 
som brukarna värderade högt, (se Figur 2, kapitel 4).   
 
Något som alla informanter var överens om var att indikatorerna Brukarens upplevelse 
om bemötandet från hemtjänstpersonalen, Brukarens upplevelse om trygghet och Att 
hänsyn tas till brukarens åsikter och önskemål var väldigt viktiga. Dessa indikatorer har 
alla stöd i Samuelsson et al. och Edebalk et al. (båda 1993, båda refererade i Svensson 
& Edebalk, 2006, s. 28) forskning kring vilka kvalitéer som är viktiga för brukaren. 
Även Socialstyrelsen använder sig av dessa indikatorer för att bedöma hur brukarna 
upplever hemtjänsten och beskriver dessa indikatorer som centrala delar för brukarnas 
välbefinnande (Socialstyrelsen, 2015, s. 7-8). Informanterna beskriver dessa tre 
indikatorer som kärnan i verksamheter för vård och omsorg.  

7.2.2	Personalperspektivet	
Imhoff & Mathauer (2006, s. 14) finner i sin studie att för att motivera hälsopersonal att 
leverera hög kvalitet på sin tjänst utan finansiella incitament krävs ett erkännande för 
deras arbete och en förståelse för livssynen hos dessa arbetare. Det menar de inkluderar 
en förståelse för utvecklande, både i karriärväg och i andra kvalifikationer. Just att ta 
hand om personalen tycks våra informanter inte i första hand anse vara deras uppgift, 
men eftersom de vill se en hög kvalitet på den verksamhet deras utförare levererar tycks 
de ändå ha ett intresse för detta.  
 
Exempelvis uttryckte en informant att de inte har något intresse i hur utförarna 
behandlar sina anställda så länge de inte får in klagomål på utförarens personalpolitik. 
Däremot diskuterar våra informanter vikten av kompetensförsörjning framåt och hur 
arbetet kan göras attraktivt för att locka folk till detta yrkesval. Här märker vi att 
informanterna har ett intresse för de anställdas utvecklingsmöjligheter i arbetet vilket 
kopplas till deras betoning i att göra arbetet attraktivt. Utvecklings- och 
utbildningsmöjligheter i arbetet kan minska anställdas upplevda stress enligt Lindström 
(1994, s. 126-127). Engström et al. (2011) menar att utbildad personal inom 
äldreomsorg upplever mindre stress och högre välmående än personal utan formell 
utbildning. I samtliga informanters förfrågningsunderlag ställs krav på en viss mängd 
utbildad personal vilket de uppger har att göra med vårdkrav. Engström et al.:s. (2011) 
och Lindströms (1994, s. 126-127) fynd innebär dock att detta även är ett viktigt krav 
för att personalen i längden ska trivas med sitt yrke och därmed för att göra yrket 
attraktivt vilket även det uppges vara ett intresse för våra informanter. Ett annat sätt att 
öka arbetsmotivation för hälsopersonal och därmed göra arbetet attraktivt är enligt 
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Lindström (1994, s. 127) personalens upplevelse om relationer till brukare och sina 
arbetskamrater. Bland indikatorerna för social hållbarhet ur de anställdas perspektiv 
bedömdes denna vara den viktigaste. Även här betonades det dock att det var på grund 
av att de påverkar kvalitén som levereras till brukaren och en informant menade att 
relationer mellan brukare och personal är viktigare än personalens relation tillvarandra 
eftersom de inte jobbar speciellt nära varandra. 
 
Bortsett från ovan beskrivna resonemang om att utvecklingsmöjligheter gör arbetet 
attraktiv menade vissa av våra informanter att variation i arbetsuppgifter likväl som 
utvecklingsmöjligheter är personbundet och därför oviktigt för vissa anställda även om 
det kan vara väldigt viktigt för andra. Isaksson et al. (2001, s. 3, 17) menar likt våra 
informanter att värderingar och upplevelser kring arbetsförhållanden beror på individens 
preferenser. Även hur arbetstiden är fördelad nämnde informanter kunde vara beroende 
på individens preferenser även om hänsyn måste tas främst till att kunna leverera 
service till brukaren och att tiden måste vara fördelat på ett arbetssäkert sätt. Detta 
belyser det Topaloglu & Ozkarahan (2004, s. 138) menade där de tog upp att det är ett 
balanserande och prioriterande att få ihop scheman som tar hänsyn till både praktiska 
tidfördelning för att kunna utföra arbetet, effektiv användning av pengar men även de 
anställdas önskemål för att kunna ha en nöjd personalstyrka.  
 
Kulturell spridning bland de anställda värderade våra informanter som den totalt fjärde 
viktigaste indikatorn vi presenterat med motivering att det bland annat är viktigt för 
gruppens dynamik och prestation men också för att kunna möta kundernas behov då de 
kan ha många olika etniska ursprung. Även könsfördelning fick samma motiveringar 
trots att den inte bedömdes riktigt lika högt. Informanternas resonemang om ökad 
prestation stämmer överens med Watson et al.:s (1993, s. 599) och Stahl et al.:s (2009, 
s. 702-703) fynd om att kulturellt heterogena grupper har ett mer kreativt arbetssätt i 
längden än kulturellt homogena grupper. Watson et al. (1993, s. 599) menade att mer 
heterogena grupper kan arbeta mer kreativt eftersom de har större spridning på 
kunskaper och en informant lyfte detta som en av anledningarna till att en jämn 
könsfördelning är viktig, då hon sa att det ingår en del tunga lyft och liknande som 
ibland kan utföras på ett mer effektivt sätt av killar. Just tunga lyft var en av de möjliga 
fysiska skillnader mellan män och kvinnor som Kjellberg (1998, s. 282) nämner kan 
påverka lämpligheten för ett yrke. Detta skulle dock peka på att män vore bättre 
lämpade för arbete inom hemtjänst vilket inte stämmer överens med den faktiska 
könsfördelningen inom yrket baserat på SCBs fynd om att nio av tio personer inom 
utbildade inom vård och omsorg var kvinnor år 2011 (Nilsson, 2016). De två 
indikatorerna på könsfördelning och kulturell spridning var egentligen ställda ur ett 
samhällsperspektiv men våra informanters svar har kopplat dem i större grad till de 
anställdas perspektiv varför vi presenterat dem här även om vissa resonemang även 
kommer att presenteras ur ett samhällsperspektiv.     

7.2.3	Samhällsperspektivet	
En informant menade att en viktig del av integration är att få människor från olika 
kulturer att arbeta tillsammans och att kulturell spridning hos de privata utförarna därför 
är en viktig indikator. Detta stämmer överens med Axelsson et al.:s (2013, s. 15, 17) 
resonemang där de menar att kulturell och social hållbarhet går hand i hand och att 
kulturell jämställdhet och inkludering är viktigt för att ha ett hållbart samhälle. Detta är 
något som även Zenou & Sjögren (2007, s.7) stämmer in i och menar att när 
utlandsfödda personer inte kommer i arbete och bor i segregerade bostadsområden blir 
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de en isolerade och kan får svårigheter med inlärningen av svenska. Detta resonemang 
styrks av SCBs (2013, s. 14) fynd om att en betydligt större andel svenskfödda än 
utrikesfödda personer i åldrarna 20-64 var i arbete år 2011. Att människor står utan 
arbete blir sedan ett samhällsekonomiskt problem för att finansiera dessa människor, 
Bergmark et al. (2013, s. 2-3) förklarar att människor som behöver socialbidrag under 
en längre tid har ökat och att detta innebär högre kostnader för kommunerna. Här väljer 
vi att återigen påminna om en av våra informanters resonemang om att ställa krav på 
saker som kan minska socialbidragsberoende i framtiden. Hon nämnde inte detta 
resonemang kopplat till värderingen av kulturell spridning bland anställda hos utförare 
utan till att införa kollektivavtalsliknande villkor men då hon nämnde specifikt att de 
ville minska socialbidragsberoende vill vi ändå nämnda denna koppling här. Kopplat till 
vikten av att få människor i arbete har våra informanter värderat indikatorn om att få 
svåranställda i arbete som den näst minst viktiga frågan. De menar att det är en viktig 
indikator utifrån att det är ett slags samhällsansvar men att problemet ligger i att kunna 
kombinera kompetens och kvalitetssäkring med denna aspekt. Jämfört med 
jämställdhetsfrågor i samhället menade en informant dock att hon ser det som ett 
viktigare ämne att få in svåranställda i arbete. Gerfin et al. (2005) finner att effektiva 
sätt att få in långtidsarbetslösa, en del av individerna som står utanför arbetsmarknaden, 
är genom att få in dem i tillfälliga bidragsbaserade arbeten. Även Sianesi (2008, s. 393-
394) menar detta och finner att det långsiktigt bästa sättet att få in personer i arbete är 
genom subventionerade arbeten. Att tillhandahålla praktikplatser eller ta in personal mot 
bidrag kan om långtidsarbetslösa ges chansen bidra till att sätta dessa personer i arbete 
och en informant har berättat att en del av deras krav på utförarna är att de ska ta in 
praktikanter. Genom att kräva detta från utförarna och genom detta få svåranställda i 
arbete kan det samhällsekonomiska problem som Bergmark et al. (2013, s. 2-3) 
beskriver minskas. 
 
Våra informanter belyser inte den problematik Jönson (2007) utrett om hur personer 
med utländsk bakgrund kan uppleva sig kränkta på grund av ett i grunden rasistiskt 
bemötande från brukarna. De menar istället att kulturell spridning bland anställda 
behövs för att kunna möta de önskemål brukarna har och för att spegla samhället i 
övrigt. Att möta sina brukares önskemål var dock inte något som värderades högt av 
brukare i Samuelsson et al. och Edebalk et al., (båda 1993, båda refererade i Svensson 
& Edebalk, 2006, s.28) studie då detta rankades minst viktigt bland de kvalitéer som 
återfinns i kapitel 4 Figur 2.  
 
Återinvesteringar i verksamheten rankades lågt av våra informanter som ändå menade 
att det var viktigt även om det inte är något de tittar på i dagsläget. De menade att det 
visserligen är bra och kan förbättra verksamheterna men att de inte har något med detta 
att göra. Att många av våra informanter inte visat större intresse för återinvesteringar 
tycker vi är intressant. Lloyd et al. (2014, s.13) menar att svenska och norska reaktioner 
på vårdskandaler, med det svenska exemplet “Carema-affären”, var mer chockade än 
utredda anglosaxiska länder men att de också reagerat med snabbare åtgärder. Våra 
informanters lugn kring hur eventuella vinster hanteras av utförarna skulle kunna vara 
en effekt av de uppföljningsåtgärder som ändrats efter Carema-affären eller den tillit de 
uppger måste ligga till grund för relationen mellan dem och utförarna. Det skulle också 
kunna vara så att deras lugn ligger i det Lloyd et al. (2014) fann om att svenska 
myndigheter blev chockade när en sådan skandal uppdagades. Att de helt enkelt har ett 
förtroende, på ett sådant sätt som våra informanter uppger, som gör att de litar på att 
deras utförare sköter sig och att om något annat skulle visa sig så är detta chockerande, 
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men möts direkt upp med åtgärder. Vi tycker här att B3s kommentar “vi har ju i vår 
upphandling en ruta där som de får kryssa i att de talar sanning”… “om man inte talar 
sanning så hävs avtalet, de som ljuger för oss åker ut, direkt!” är väldigt målande och 
stämmer in med Lloyd et al.:s (2014, s. 13) fynd om svenska myndigheters reaktioner 
på vårdskandaler.  
 
Våra informanter menade att det inom äldreomsorg i hemmet är viktigt för den sociala 
hållbarheten att satsa på utbildning och att göra yrket attraktivt. Detta nämnde våra 
informanter öppet och vi finner det intressant eftersom de trots detta intresse inte 
värderat indikatorer inom personalperspektivet lika högt som de för samhället och 
brukarna. Tittar man på forskning som har gjorts i Sverige inom äldreomsorgen belyser 
den problem gällande utbildning och branschens attraktivitet. Engström et al.:s (2006) 
studie visade att nästan 40 % av de tillfrågade arbetarna inom äldreomsorgen hade 
planer på att lämna sitt arbete och de fann även att det var den äldre personalen som var 
mer nöjda med sitt arbete och upplevde mindre stress. Engström et al. (2011) 
uppmärksammade problemet med att personal utan formell utbildning inom 
äldreomsorgen löper större risk för psykosomatiska problem än personal med 
utbildning. Även om detta problem inte var något våra informanter nämnt specifikt 
menar vi att en av våra informanters resonemang om deras val att införa högre sociala 
krav på sina utförare stämmer med detta. Hon menade att finns inga krav på 
kollektivavtalsliknande avtal kommer ett socialbidragsberoende uppstå i ett senare 
skede. Psykosomatiska problem orsakade av de anledningar Engström et al. (2011) 
uppger är kostsamt för kommunen som behöver försörja dessa personers vård och vi ser 
det därför som en förlängning av informantens resonemang.  
 
Den höga andel respondenter i Engström et al.:s (2006) studie som uppgett att de 
planerar att lämna sitt arbete, i kombination med de fynd Engström et al. (2011) gjort 
om psykosomatiska sjukdomar bland outbildad personal inom äldreomsorg, belyser 
vikten av att göra arbetet mer vårdande om sin personal och attraktivt för att klara 
efterfrågan på hemtjänsten i framtiden. Forskningen stämmer här överens med våra 
informanters uppfattning.  Likt Europeiska Kommissionen (2015) uttrycker en 
informant att det är en utmaning när färre unga i framtiden ska kunna försörja fler. 
Då det visat sig att yngre personal i lägre grad uppskattar sitt arbete och upplever en 
högre stress (Engström et al., 2006) är detta ett bekymmer som bör göras något åt för att 
säkra framtida personal och kompetensförsörjning inom hemtjänst. 
 
På grund av den åldrande befolkningen som gör att det i framtiden blir färre unga som 
ska försörja allt fler äldre menade en informant att det måste komma tekniska lösningar 
inom hemtjänsten för att minska arbetsbördan för personalen. Palm (2010, s. 71) menar 
också att tekniken måste utvecklas inom vård och omsorg för att klara av efterfrågan på 
detta. Informanten gav inga exempel på vilken typ av teknik som bör användas utan 
förklarade bara att vissa moment som personalen utför bör bytas ut mot tekniska 
lösningar. Palm (2010, s. 71-72, 75-76) menar att IKT-lösningar (exempelvis sensorer) 
kan vara svaret på detta problem men menar också att det finns en del etiska aspekter 
som måste tas hänsyn till vid införandet av detta, exempelvis vårdtagarens integritet 
vilket även Kosta et al. (2010, s. 304) diskuterar är viktigt gällande denna teknik. 
Gällande Kosta et al.:s (2010, s. 319) bekymmer om att tekniken innebär att vårdagarna 
lämnas ensamma ser vi inte som ett problem då vår informant inte menar att tekniken 
ska ta över hemtjänsten utan endast minska belastningen på anställdas arbetsuppgifter.  
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7.3	Presentation	av	hållbarhetsredovisning	

7.3.1	Relevans,	tillförlitlighet	och	jämförbarhet	
För att information ska vara användbar i en redovisning gäller det att den är relevant 
(Cole et al., 2012, s. 114-115; FASB, 1980, s. 12). FASB (1980, s. 12) beskriver 
relevant information som ett hjälpmedel att förutspå prestation och eller att den ger ett 
återkopplingsvärde. Det visade sig att alla våra informanter utom en uppfattar icke-
finansiell (social information) information som viktigare eller lika viktig som finansiell 
information. Majoriteten av våra informanter menade att det är den sociala 
informationen om utförarna som är det intressanta att veta, gällande det ekonomiska 
perspektivet så ville informanterna främst veta att de sköter den finansiella delen, det 
vill säga att de betalar skatter, sociala avgifter och dylikt. Vissa av informanterna 
menade dock att båda delarna är viktiga bland annat för att det är skattepengar handlar 
om och det är viktigt att de används på ett bra sätt.   
 
Våra informanter upplever alltså social information från deras privata utförare som 
relevant och viktigt men en informant belyste problemet gällande “information 
overload”. Likt det Edmunds & Morris (2000, s. 17) och Feather (1998, s. 188) förklarar 
att för mycket information blir svårt för individen att behandla menade en informant att 
det är ett problem när de har tillgång till för mycket information eftersom det då inte går 
att hantera den effektivt. Detta stämmer också överens med FASBs (1980) hierarki för 
kvalitativa egenskaper i redovisning där de betonar att för att redovisning ska vara 
kvalitativ krävs att informationen och redovisningen är väsentlig för användaren. 
Informanten förklarade att all information inte är relevant för dem som kommun, 
exempelvis när de får in stora övergripande dokument på koncernnivå från deras 
utförare och att denna information inte är hanterbar. Vid diskussion kring vårt förslag 
om social hållbarhetsredovisning från kommunernas privata utförare inom hemtjänsten 
såg informanten positiv på detta då det skulle minska den övergripande informationen 
och innebära ett mer samlat resultat om deras utförare som berör dem, hon menade att 
detta kunde minska problemet som Eppler & Mengis (2004), Edmunds & Moris (2000) 
samt Feather (1998) beskriver som information overload. Eppler & Mengis (2004, s. 
328) och O’Reilly (1980, s. 693) beskrivning om att information upp till en viss mängd 
styrker individens prestation stödjer tanken att backa från väldigt övergripande tung 
information till en mer sammanställd och lättöverskådlig presentation av information 
skulle kunna bidra till mer effektiv prestation från kommunerna.  
 
Enligt FASBs hierarki (1980) är det också viktigt att informationen som presenteras i en 
redovisning är tillförlitlig och därmed kontrollerbar. Våra informanter berättade att de 
litar på den information de får av sina privata utförare eftersom de tycker att ett 
förtroende krävs mellan dem som uppdragsgivare och de privata utförarna. Boirals 
(2013) fynd om att social redovisning tenderar att visa bättre saker än verkligheten och 
att viktiga aspekter sällan tas upp i dem tycks därför inte vara något som påverkar våra 
informanters uppfattning om tillförlitligheten av icke-finansiell information. Det 
framgick dock att vissa av våra informanter tycker att den “sociala redovisningen” som 
informanterna i dagsläget får från sina utförare har sina svagheter och att även om de 
litar på sina utförare menar de att man inte kan släppa efter för mycket och låta sig bli 
lurad. Denna typ av problematik tycker vi är överensstämmande med Healy & Palepus 
(2001, s. 409) resonemang kring agentproblematik. De menar att när en placerare, i 
detta fall kommunen som upphandlat verksamheten, inte ämnar ha en aktiv roll i 
ledningen av ett företag eller verksamhet riskerar incitamenten och målen som de båda 
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aktörerna har att skilja sig åt och att detta kan påverka verksamhetens aktiviteter. 
Specifikt tre informanter uttryckte upprepade gånger att de inte har någon verksam roll i 
utförarnas företag och inte lägger sig i hur de sköter sina företag. Samtidigt har de ett 
intresse för att kvalitén på tjänsten håller ett visst mått och även ett allmänt 
samhällsintresse. 
 
I principal-agent teorin finns flera förslag på hur konsekvenserna av denna problematik 
kan kontrolleras och minskas. Healy & Palepus (2001, s. 409-410) föreslår “optimala” 
kontrakt med olika kompenseringsalternativ och som kräver frekventa redovisningar av 
data från agenterna (utförarna) som speglar det principalerna (kommunerna) vill veta. 
Som tidigare nämnt kan bonusbaserade kompensationsavtal inte skrivas mellan 
kommun och privat utförare inom LOV, men vi uppfattar kommunernas 
förfrågningsunderlag som deras försök att upprätta avtal för att minska detta problem. 
Detta sätt att möta principal-agent problemet har dock bland annat en informant 
förklarat har sina svårigheter eftersom det är svårt att konstruera ett 
förfrågningsunderlag som sätter upp de krav de vill ska införlivas på ett sätt som går att 
kontrollera och inte bara är “flumskrivning”. Eilifsen et al. (2013, s. 7) menar att 
principal-agent problematik kan minskas genom att en extern granskare kontrollerar att 
de uppgifter som lämnats om verksamheten av agenten (utföraren). Denna typ av 
kontroll var något som vissa av våra informanter såg som en möjlighet, både av 
kommunen själv och av någon form av extern revisor.  Det är överensstämmande med 
O’dwyer et al.:s (2005B, s. 771-772) fynd där deras respondenter uppgav att en extern 
granskare, som i detta fall kommunen själv eller någon form av revisor utanför det 
redovisande företaget, skulle kunna öka redovisningens tillförlitlighet. De flesta av våra 
informanter vidhöll dock fortfarande att det måste finnas ett förtroende mellan utförare 
och kommun och att en granskning av den information utförarna skickar in kan ses som 
ett övertramp på denna relation. Detta är också en av de utmaningar som Weissert 
(2001, s. 437) uttrycker finns när avtal ska granskas. Hon menar att i teorin skulle allt 
kunna granskas men det gäller att hitta en balans där kontrollen från och av avtal är 
tillräcklig för att motivera agenterna (utförarna) att sträva efter principalernas 
(kommunernas) mål.  
 
När vi frågade våra informanter om det är viktigt för dem att kunna jämföra social 
prestation mellan olika år och mellan utförare var alla informanterna utom en överens 
om att detta var viktigt. Detta stämmer överens med FASBs hierarki för kvalitativa 
egenskaper i redovisning och IFRS som menar information bör förutom att vara 
relevant och tillförlitlig som diskuterats ovan även vara jämförbar (Cole et al., 2012, s. 
114-115; FASB, 1980, s. 12). Informanterna menade likt Cole et al. (2012, s.114, 132-
133) att det är viktigt för att kunna jämföra olika prestationer från år till år men även 
mellan olika utförare.  Detta för att kunna se hur utvecklingen ser ut och om det är några 
specifika avvikelser. Våra informanter förklarade också att jämförelse hjälper alla att bli 
bättre och att det inte bara är bra för de som själva som kommun utan att utförarna 
själva har nytta av att göra jämförelser för att se hur de ligger till och på vilka områden 
de möjligtvis kan förbättra sig. Detta är något som Lev (1992) och Darrough (1995) är 
ett sätt som frivillig redovisning används, genom att konkurrenter använder sig av 
informationen som presenteras för att lära sig och utveckla sig själva. Fagerström et al. 
(2016. s. 1) förklarar att jämförbarhet i hållbarhetsrapporter är svårt både gällande att 
jämföra ett företag från år till år men även att jämföra företag i samma bransch i och 
med att upplägget och innehållet för dessa är relativt fritt. Detta var dock inget som våra 
informanter belyste var ett problem för dem.  
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7.3.2	Timing	och	Medium		
Edmunds & Morris (2000, s. 18) menar att i affärsvärlden kan information ses som 
nyckeln till framgång och att detta krav på att ta till sig all tillgänglig information i 
kombination med den ständigt ökande mängden information leder till ett växande 
problem. O’Reilly (1980, s. 693) och Eppler & Mengis (2004, s. 328) menar att 
forskning pekar på att en individ presterar bättre ju mer information den tar del av upp 
till en viss punkt varefter ytterligare information leder till en snabb prestationssänkning 
för individen. Detta kan förklara våra informanters svar där de belyser problemet med 
när för mycket icke-finansiell information presenteras i samma medium på ett sätt som 
inte är överskådligt och därför svårt att använda. Det tycks som om våra informanter tar 
del av icke-finansiell information från sina utförare men inte alltid till fullo använder 
den. En av våra informanter har till och med menat att de sitter på en guldgruva av 
information som de ändå inte använder. Det är här viktigt att komma ihåg att våra 
informanter, redan innan utförarna presenterar sina verksamhetsrapporter eller annan 
icke-finansiell information, genom sina egna utredningar och uppföljningsarbete har 
tillgång till information om utförarna. 
 
Perrini (2006, s. 76) menar att icke-finansiella rapporter tenderar att lägga lika stor vikt 
vid kvantitativ information som kvalitativ där en del är en kvalitativ del som beskriver 
de mål och strategier företag har och den andra en mer kvantitativ presentation av data 
för att möjliggöra jämförelse och överblick. Våra informanter uppgav att de ville se en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa mått för att mäta social hållbarhet. Däremot 
uttryckte tre informanter att själva presentationen av informationen skulle föredras om 
det var i en enkel form, och inte så stor del i löpande text. Hur Perrini (2006, s. 76) 
beskriver att icke-finansiella rapporter och Eppler & Mengis (2004) förklarar hur 
information i för stor mängd kan leda till att användaren har svårt att prioritera och 
använda informationen stämmer överens med den beskrivning en informant gett där hon 
förklarar att för mycket information som inte är relevant för dem presenteras vilket lett 
till att de inte kan använda sig av informationen.   
 
I FASBs (1980, s. 12) hierarki för kvalitativa egenskaper i redovisning tas timing upp 
som en viktig kvalitet. De menar att för att information ska vara användbar är det viktigt 
att den presenteras i rätt tid så att användaren faktiskt har användning för informationen. 
Våra informanters svar på när de helst önskar få social redovisning från privata utförare 
presenterad är tyder på att de önskar den en gång per år och en informant menade att 
den lämpligast presenteras i samband med utförarnas verksamhetsberättelse eftersom de 
då kan lyfta dessa delar tillsammans med verksamhetsberättelsen för hela nämnden.  

7.4	Social	hållbarhetsredovisning	från	privata	utförare	
Våra informanter visar ett intresse för samhällsansvar och söker hög kvalitet på den 
tjänst de överlåter på privata utförare. Vissa har uppgett att de som kommun har högre 
ambitioner för social hållbarhet än de krav de sätter på privata utförare men alla utom en 
kommun ser en direkt användning av social hållbarhetsredovisning. Vi kommer närma 
oss detta mer nedan, men en faktor våra informanter betonade som användning var att 
social hållbarhetsredovisning kan bidra med en jämförelse som triggar alla parter att bli 
bättre. Det är en omdiskuterad fråga huruvida hållbarhetsprestation och 
hållbarhetsredovisning hänger samman men bland andra finner Al-Tuwaijri et al (2004) 
ett positivt samband mellan dem. De utreder dock inte vilken aspekt som påverkar 
vilken, om företag redovisar mer eftersom de har en hög hållbarhetsprestation eller om 
de presterar bättre för att de ska redovisa sin hållbarhetsprestation. Våra informanter 
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diskuterar inte frågan som sådant men tycks själva se en funktion där själva 
redovisningen kan bidra till att utförarna vill prestera bättre och att detta kan leda till 
högre social hållbarhetsprestation.  
 
Vad som är viktigt att nämna kring social hållbarhetsredovisning från privata utförare är 
informanternas betoning på vikten av att lita på sina utförare och en av våra 
informanters resonemang om att social redovisning är för att utförarna ska bli bättre, 
inte för att visa upp sig. Vi tolkar detta som att även om våra informanter ser ett intresse 
i och användning för social hållbarhetsredovisning vill de inte att det ska ske på 
bekostnad av utförarnas primära verksamhet. Det innebär att redovisningen som sådan 
ej får ta för mycket tid eller pengar i anspråk för utförarna och att tydliga mallar för vad 
som ska mätas och hur finns. Detta är överensstämmande med FASB:s (1980, s. 12) 
hierarki för kvalitativa metoder där de betonar att ett grundläggande krav för 
redovisning är att fördelarna med redovisning överstiger kostnaderna för den. ( Lev 
(1992, s. 21) menar dock att direkta kostnader för att upprätta redovisning bör värderas 
som mindre viktigt än indirekta kostnader eftersom uppgifterna som ska användas i 
redovisningen oftast sparas per automatik i företags verksamheter. Indirekta kostnader, 
som exempelvis att konkurrenter kan ta del av information och genom detta förbättra sin 
egen verksamhet, menar Lev (1992, s. 21) och Darrough (1995, s. 866) kan vara desto 
viktigare att beakta.  
 
En informant nämnde att de använder sig av valfrihetssystem i enighet med LOV för att 
kunna leverera en högre kvalitet på vård och omsorgsverksamheter inom äldreomsorg i 
hemmet. Han menade att det är utvecklande för både dem som kommun och även för de 
privata utförarna att vara flera som utför en verksamhet eftersom de kan lära sig av 
varandra. Han, liksom två andra, vidhöll att social redovisning från privata utförare 
skulle kunna få alla parter att utvecklas eftersom utförarna då skulle redovisa sina 
sociala prestationer. En informant uttryckte dessutom ett intresse för att se hur utförare 
arbetar med teknisk utveckling för att kunna möta framtidens behov, en utveckling som 
även Palm (2010, s. 72) understryker vikten av. Darrough (1995, s. 866) nämner just 
tekniska lösningar som något konkurrenter tar del av och använder för egen utveckling 
när det presenteras i frivillig redovisning. Den indirekta kostnaden för företag som 
presenterar frivillig redovisning (med vilken vi menar redovisning som inte kontrolleras 
och krävs enligt lag) som Lev (1992) och Darrough (1995)  diskuterar tolkas av våra 
informanter som en fördel. En viktig skillnad mellan verksamheterna våra informanter 
tar ställning till och verksamheterna som Lev (1992) och Darrough (1995) beaktar är 
dock att våra informanters verksamhet alla bedrivs under samma finansiering till 
skillnad från Levs (1992) studie.  
 
Det majoriteten av våra informanter uppgett som största anledning till att använda sig av 
social hållbarhetsredovisning är i deras uppföljningsarbete av de privata utförarna. 
O’dwyer et al. (2005B) finner att en del av deras respondenter, bestående av icke 
ekonomiska eller företagsledande intressenter, genom hållbarhetsredovisningar vill veta 
att företagen följer de lagar och krav som finns. Detta stämmer överens med vad våra 
informanter tagit upp, att social hållbarhetsredovisning skulle kunna hjälpa dem i deras 
uppföljningsarbete för att säkerställa att utförarna följer lagar och krav. Vi tror och 
tolkar våra informanter som att det är på detta sätt social hållbarhetsredovisning är 
viktigt för dem då det innebär att de skulle kunna vända sig till de privata utförarnas 
sociala hållbarhetsredovisning för att veta att de uppfyller de sociala krav som är ställda 
för att få bedriva verksamheten. Även om våra informanter uppgett att de tror att social 
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hållbarhetsredovisning kan hjälpa dem i sitt uppföljningsarbete har de även nämnt att 
det inte är tillräckligt, att även andra insatser fortfarande skulle krävas för att säkerställa 
kvalitet. Anledningar till detta ligger troligt i det ansvar våra informanter och svenska 
kommuner har för dessa verksamheter och att det där alltid finns en risk att 
informationen inte stämmer, något som syns i Boirals (2013, s. 1060) studie där han 
fann att hållbarhetsrapporter tenderar att utelämna nästan all viktig information och att 
främst visa företags bra prestationer. Social redovisning brukar dock motiveras med att 
de fyller funktionen av att minska principal-agent problematiken eftersom det 
presenterar information som möjliggör för agenten att minska principalens 
uppföljningsarbete och på så sätt kan lösgöra pengar för större utbetalning från 
principalen till agenten (Depoers, 2000, s. 248) 
 
Två informanter menade att social hållbarhetsredovisning kan fungera som ett verktyg 
för utförarna att locka personal till yrket och göra det attraktivt genom att belysa frågor 
som potentiella anställda kan vara intresserade av. De menar att detta samt att presentera 
hur utförarna arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning framåt är viktigt för dem 
eftersom det är arbete kring frågan om hur det framtida vårdbehovet ska kunna täckas. 
Bland annat Palm (2010) och Lovell (2006) har även de betonat framtidens problem 
med att kunna säkerställa vård för en allt äldre population. Lovell (2006, s. 24) betonar 
även hur sjuksköterskor och andra hälsoarbetare innan de arbetat med äldre ser negativt 
på arbete med äldre människor vilket påverkar hur dessa typer av arbeten uppfattas. Hon 
finner dock flera studier (exempelvis Söderhamn et al., 2001) som pekar på att den 
negativa uppfattningen förändras när dessa personer sätts i arbete med äldre personer 
och Lovell (2006, s. 24) menar därför att marknadsföringsexperter måste trycka på att 
det är ett viktigt och bra arbete. Meek et al. (1995) och Darrough (1995, s. 866) menar 
att anställda är en del av de intressenter som kräver extra information eftersom det kan 
visa dem saker om företaget som kan påverka deras löner och arbetsvillkor, och det är 
kombinationen av detta och Lovells (2006) resonemang vi kopplar till våra informanters 
uttryck att använda social hållbarhetsredovisning för att locka anställda och visa arbetet 
som en attraktiv arbetsplats.  

7.5	Sammanfattning	och	huvudbudskap	
Vi har ovan tolkat den empiri vi sammanställt i kapitel 6 och även kopplat det till 
existerande forskning.  Det vi funnit är fyra huvudsakliga aspekter för svenska 
kommuners intresse och användning för social hållbarhetsredovisning från privata 
utförare inom hemtjänst. Observera att vi här benämner våra informanter som svenska 
kommuner utan att mena att vår studie är generaliserbar för alla svenska kommuner. 
Ytterligare förtydligande av dessa budskap följer i kapitel 8. 
 

1. Svenska kommuner ser tre huvudsakliga användningsområden för social 
redovisning från privata utförare inom hemtjänst: 

a. Som en del av verksamhetsuppföljning 
b. För jämförelse som både hjälper alla parter att bli bättre, ger en 

överblick över kommunens utförare och hjälper brukare att få 
information om de olika utförare de kan välja mellan.  

c. För information om utförarnas arbete för kompetensförsörjning framåt. 
 

2. Den sociala hållbarhetsredovisningen måste vara enkel: 
a. I utformningen för att inte ta resurser från utförarnas primära 

verksamhet 
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b. I presentationen för att ge en översiktsbild och vara lättbegriplig och 
användbar för kommunen.  
 

3. Helheten av social hållbarhetsredovisning uppfattas som det intressanta och 
består i tre delar med ett antal indikatorer per område. 

a. Brukaren: Det viktigaste perspektivet för svenska kommuner där 
indikatorerna Brukarens upplevelse om trygghet, Att hänsyn tas till 
brukarens åsikter och önskemål, Kontinuitet samt Brukarens upplevelse 
om bemötandet av hemtjänstpersonalen ingår. 

b.  Anställda: Det perspektiv som svenska kommuner anser viktigt för att 
kunna göra yrket attraktivt och därmed möta det ökande behovet av 
tjänsten där indikatorerna Upplevda relationer till brukare och kollegor, 
Utvecklingsmöjligheter samt Kulturell spridning och Könsfördelning 
ingår. 

c. Samhället: Det perspektiv svenska kommuner anser är viktigt både 
utifrån att göra arbetet attraktivt och kompetenssäkra framtiden men även 
för att det är ett samhällsansvar där indikatorerna Att få svåranställda i 
arbete, Kulturell spridning bland anställda, Könsfördelning bland 
anställda samt Teknisk utveckling ingår. 

 

4. På grund av skillnaderna i ovan nämnda indikatorer önskar svenska kommuner 
en kombination av subjektiva och objektiva mått för att mäta prestation. 

8.	Slutsats	och	studiens	bidrag	

8.1	Slutsats	och	sammanfattande	modell	
Syftet med denna studie var att undersöka svenska kommuners intresse för social 
redovisning från privata utförare inom hemtjänst och vad som är viktigt eller relevant 
för dem att få veta från sådan redovisning. För att förstå detta har vi undersökt hur 
kommunerna idag använder sig av icke-finansiell information och om kommunerna 
sätter krav på social hållbarhet i sina förfrågningsunderlag, vilka indikatorer inom social 
hållbarhet de finner intressanta och varför samt vilka förändringar de tror kommer ske 
inom dessa verksamheter i framtiden. Genom att undersöka detta har vi fått svar på vårt 
huvudsakliga syfte samt våra delsyften som kommer att lyftas nedan. Frågan vi med vår 
studie ämnat besvara var: 
 

På vilket sätt kan social hållbarhetsredovisning från privata utförare inom 
hemtjänst vara användbar för svenska kommuner som följer LOV och vad 
bör sådan redovisning innehålla? 
 

Det vi funnit genom vår studie är att våra informanter är intresserade av social 
hållbarhet men främst inom verksamheter drivna i egen regi. Vi finner att de ser ett 
intresse för social redovisning där de vill se helheten, det vill säga både hur brukare, 
anställda och samhället beaktas av utförare. Vad som är viktigt är att redovisningen inte 
tar för mycket tid eller pengar i anspråk från de privata utförarnas huvudsakliga 
ändamål att bedriva hemtjänst. Intresset för social hållbarhet ligger från det vi funnit i 
tre aspekter: För att underlätta uppföljningsarbete av privata utförares verksamheter, för 
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att trigga alla aktiva att bli bättre och för att få en förståelse för hur utförare arbetar med 
att säkerställa att de kan fortsätta leverera tjänsten i framtiden (kompetensförsörjning 
framåt). Det våra informanter belyst om presentationen av social redovisning är att de 
vill att den ska vara kort och koncis, utan mycket löpande text där informationen består 
i en kombination av objektiva mått och subjektiva mått för att både få en konkret 
beskrivning på läget men även information om hur brukare och anställda faktiskt 
upplever utföraren.  
 
Ett av våra delsyften var att undersöka på vilket sätt svenska kommuner vid beslut och 
uppföljning av privata utförares verksamheter värderar redovisning om prestation kring 
social hållbarhet i kontrast till finansiell prestation. Det visade sig att endast en 
informant ansåg att finansiell prestation var viktigare än prestation kring kvalitén på den 
tjänst de bidrar och att icke-finansiell information för fem av våra nio informanter var 
viktigare än finansiell information som främst ämnar visa att skatter och sociala avgifter 
sköts.  
 
Vårt sista delsyfte var nära kopplat till vårt huvudsyfte och har därför utgjort en stor del 
av vårt arbete, nämligen att identifiera vilka indikatorer kring social 
hållbarhetsredovisning inom hemtjänst där kommuner är främsta användare som är 
viktiga och varför. Detta för att ge ett underlag till hur ett redovisningssystem inom 
området skulle kunna se ut. På grund av svårigheten i att operationalisera begrepp som 
indikatorer, mått och kvalitet inom äldreomsorg i hemmet har vi nått slutsatsen att för 
att nå ett användbart redovisningsverktyg inom området krävs en bestämd definition av 
dessa olika begrepp. Då detta arbete är tidsbegränsat och vi som författare inte har 
någon form av expertis eller erfarenhet från området kan vi enbart förlita oss på tidigare 
forskning när vi gör detta. Vi har därför valt att begränsa detta till att endast beskriva de 
indikatorer våra informanter funnit viktiga och där vi funnit ett större djup i 
indikatorerna, vad som skulle kunna ingå inom dem, (se Figur 4) inte ge förslag på hur 
dessa indikatorer skulle mätas.  
 
Det tydligaste fyndet i vår studie är att våra informanter finner indikatorer för social 
hållbarhet inom brukarperspektivet som det viktigaste för dem att veta på grund av 
deras roll som uppdragsgivare, inte arbetsgivare. Den huvudsakliga tjänsten som 
kommunen köper från de privata utförarna är att brukarna ska få den hjälp de behöver 
och det är därmed det viktigaste perspektivet för kommunerna. Här är därför alla de 
indikatorer som vi tagit upp för hållbarhet relevanta, och möjlighet fler som vi inte 
undersökt eller våra informanter nämnt. På grund av de kommentarer om att 
personalkontinuitet inte är den enda viktiga aspekten av kontinuitet har vi valt att kalla 
den för kontinuitet istället och menar att även tids- och vårdkontinuitet kan ingå där. I 
brukarperspektivet ingår därför Brukarens upplevelse om trygghet, Att hänsyn tas till 
brukarens åsikter och önskemål, Kontinuitet samt Brukarens upplevelse om bemötandet 
av hemtjänstpersonalen. 
 
De personalrelaterade indikatorerna som vi funnit vara av största vikt för våra 
informanter var framförallt de anställdas Upplevda relationer till brukare och kollegor, 
Utvecklingsmöjligheter samt Kulturell spridning och Könsfördelning. Detta har vi 
baserat både på deras värdering av indikatorer men även från deras resonemang om att 
de vill marknadsföra yrket som attraktivt. Indikatorn utvecklingsmöjligheter ser vi 
består av delar som karriärutveckling och utbildning inom arbetet baserat på samma 
resonemang och de teoretiska stöd från bland annat Engström et al. (2011, s. 723) som 
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menar att utbildad personal upplever mindre stress på arbetet och en lägre 
arbetsbelastning. Upplevda relationer påverkar både kvalitén på tjänsten men även hur 
attraktivt arbetssökande kan finna arbetet. Kulturell spridning och könsfördelning 
menade våra informanter påverkar gruppdynamiken och därför är intressant ur ett 
arbetarperspektiv.  
 
Informanternas svar på våra förslag på viktiga indikatorer inom social hållbarhet ur ett 
samhällsperspektiv har varit något svåra för oss att tolka. Även om de rankade 
indikatorn Att få svåranställda i arbete lågt har deras resonemang kring den pekat på att 
de har ett intresse eftersom det handlar om att kunna försörja den åldrande befolkningen 
och minska bidragsberoende. Vi har därför valt att inkludera denna indikator ändå, men 
för att möta upp de svårigheterna våra informanter belyst med att kombinera att få in 
dessa personer i arbete med att ha kompetent personal vill vi ha en indikator som visar 
hur hög andel utbildad personal de har och att indikatorn att få svåranställda i arbete 
utgörs av delarna antal praktikplatser och separerade tjänster för outbildad personal. 
Kulturell spridning bland anställda ansågs av våra informanter vara viktig, mycket för 
att de kopplade den till ett arbetarperspektiv som vi presenterat ovan, men också kopplat 
till vikten att få människor i arbete och att det är en viktig integrationsaspekt samtidigt 
som en spridning också speglar samhället i stort och gör att brukarnas behov kan mötas 
på ett bättre sätt. Även könsfördelning bland anställda uppgavs av våra informanter 
vara ett samhällsproblem men de hade väldigt olika åsikter kring detta där vissa menade 
att det alltid är en viktig fråga och andra att det finns viktigare frågor att fokusera på och 
att arbetsmarknaden själv sköter detta. Eftersom detta är ett välkänt samhällsproblem 
och viktigt för social hållbarhet har vi valt att inkludera detta trots blandade svar från 
informanterna.  
 
I övrigt menade informanterna att det är viktigt för utförarna att redovisa hur de arbetar 
med teknisk utveckling som våra informanter tror kan vara svaret för att klara den ökade 
efterfrågan i framtiden. Detta har vi kopplat till samhällsperspektivet eftersom det 
påverkar hållbarheten i ett samhälle att det kan försörja sina egna idag och i framtiden.  

 
Figur 4. Viktiga indikatorerna för social hållbarhet inom hemtjänst för svenska 
kommuner.  
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8.2	Bidrag	
Denna studie har undersökt svenska kommuners intresse för social hållbarhets-
redovisning från privata utförare inom hemtjänst. Det huvudsakliga område denna 
studie rör är redovisning och användare av redovisning. Vi har fokuserat på icke-
finansiell information och hållbarhetsredovisning där vi inriktat oss på social 
hållbarhetsredovisning. Som vi nämnt i kapitel 1.7 och 1.8 har tidigare forskning inom 
detta område varit fokuserat på stora publika företag med investerare och 
företagsledning som användare. Vi har istället fokuserat på en specifik bransch med 
olika stora företag där deras verksamhet, hemtjänst, ligger till grund för användares 
intresse. Den användare vi fokuserat på har ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
inflytande utan ägande och utan företagsledningsansvar (svenska kommuner). Genom 
vårt val av bransch och användare vill vi med denna studie bidra till en större bredd i 
forskningsområdet redovisning, specifikt social hållbarhetsredovisning och användaren 
av detta.  
 
Tidigare forskning som fokuserat på användare av hållbarhetsredovisning tenderar att 
undersöka effekten av användarens användning, som exempelvis påverkan på 
aktiepriser eller strategier. Bland de studier som istället likt vår studie fokuserar på 
användarens preferenser och intresse har vi funnit O’dwyer et al.(2005A; 2005B) som 
startat med en studie baserad på intervjuer med den berörda typen av användare och där 
efterföljande studier undersöker de kvalitativa fynden i en kvantitativ studie för att testa 
resultaten och nå en generaliserbarhet . Det är detta första steg för att utveckla området 
vi med denna studie menat ta där användare av social hållbarhetsredovisning med ett 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt inflytande utan ägar- eller företagsledningsansvar 
(svenska kommuner) kan beskriva hur de vill eller kan använda sig av social 
redovisning och vad de vill veta från den när den presenteras av ett företag som bedriver 
hemtjänstverksamheter.  
 
Det praktiska bidraget vi med denna studie lämnar är en grund för hur svenska 
kommuner tror att de kan använda sig av social hållbarhetsredovisning från privata 
utförare inom hemtjänst samt vilken information de vill ska ingå där och hur de vill ha 
den presenterad. Detta gör att de som användare kan använda denna studie för att få en 
förståelse för att det finns ett intresse och även för hur de skulle kunna använda social 
hållbarhetsredovisning från privata utförare som ett kvalitetsverktyg. Vi tror därför att 
denna studie kan bidra till en framtida ökning av svenska kommuners användning av 
social hållbarhetsredovisning från privata utförare. 
 
Vi lämnar också ett bidrag till kommande forskning med ett antal huvudbidrag (se kap. 
7.5) som kan operationaliseras och testas kvantitativt, där bland annat mått för 
indikatorer definieras för att slutligen kunna skapa en redovisningsmall för social 
hållbarhetsredovisning från privata utförare inom hemtjänst till svenska kommuner. 
 
De bidrag vi med denna studie lämnar är därmed: 
 

1. En bredd i forskningsområdet redovisning och användare av redovisning:  
a. Fokus på social hållbarhetsredovisning som har legat i bakkant i 

forskningen 
b. Fokus på en annan typ av användare än den traditionella investeraren 

eller företagsledningen (Ekonomiskt och verksamhetsmässigt inflytande 
utan ägande och utan företagsledningsansvar) 
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c. Fokus på en specifik bransch istället för stora publika företag 
 

2. Bidra till en framtida ökning av användning av social hållbarhetsredovisning: 
a. Kunskap om svenska kommuners intresse för detta 
b. Kunskap om vilket innehåll svenska kommuner söker i social 

hållbarhetsredovisning.  
 

3. Ett första steg mot en redovisningsmall för social hållbarhetsredovisning från 
privata utförare inom hemtjänst: 

a. Huvudbidrag i kapitel 7.5 som kan testas genom framtida forskning. 

Vi menar att resultatet från denna studie påverkar samhälleliga aspekter eftersom det 
pekar på att social hållbarhetsredovisning kan användas av svenska kommuner för att få 
aktörer inom hemtjänst att jämföra sig med varandra och på så sätt trigga varandra att 
bli bättre. Genom en sådan effekt menar vi att kvaliteten på hemtjänstverksamheterna 
kan bli bättre och ha en positiv påverkan för både anställda inom hemtjänst och brukare 
av hemtjänst. Eftersom majoriteten av människor direkt eller indirekt påverkas av 
bedrivandet av hemtjänst någon gång under deras liv, antingen som anhörig, brukare 
eller anställd, menar vi att ett arbete för att prestera mer socialt hållbart påverkar 
samhället i stort. Vi hoppas att våra resultat kan få kommuner att öppna sina ögon för att 
använda sig av social hållbarhetsredovisning från deras privata utförare inom hemtjänst 
och att detta skapar en effekt där utförare triggas av varandra för att prestera bättre och 
mer socialt hållbart. 

8.3	Framtida	forskning	
Så som nämnt tidigare menar vi att denna studie utgör ett tidigt steg inom ett 
forskningsområde. Likt O’dwyer et al.:s (2005A) intervjuer som följdes upp av 
O’dwyer et al.:s (2005B) enkätstudie för att få en mer övergripande, generaliserbar bild, 
menar vi att denna studie måste följas upp med en kvantitativ studie för att resultaten 
ska kunna spegla hela populationen vilket krävs för att kunna skapa ett användbart 
redovisningsverktyg. För att öka förståelsen och nå en generaliserbarhet skulle 
resultaten från vår studie därför behöva operationaliseras ned till ett antal kvantitativa 
delar som sedan skulle undersökas i en kvantitativ studie där svenska kommuners 
intresse för hållbarhetsredovisning från privata utförare undersöks. Detta skulle öka 
relevansen av vår studie och kunna förbättra det redovisningsverktyg vi skapat för att 
fler utförare och kommuner skulle kunna använda det. I ett senare steg skulle detta även 
kunna breddas till fler aspekter och verksamheter och visa vilka delar av denna typ av 
redovisning som är lämplig inom alla typer av kommunala verksamheter och vilka som 
är verksamhetsspecificerade.  
 
Hur de olika indikatorer vi funnit viktiga för svenska kommuner som implementerat 
LOV inom äldreomsorg i hemmet mäts och vad de verkligen betyder skulle behöva 
undersökas vidare i framtida forskning. Detta för att reda ut den spridning i betydelse de 
olika begreppen har och för att slutligen fastställa hur dessa olika saker på bästa sätt 
mäts. Det skulle kunna leda fram till ett slutligt instrument och mall för social 
hållbarhetsredovisning i denna verksamhet. Det skulle även vara intressant att utföra 
motsvarande denna studie där de privata utförarna är informanter för att belysa deras 
perspektiv på frågan och då även kunna utreda hur det praktiskt skulle kunna påverka 
dem i sitt arbete. 
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9.	Sanningskriterier	 	
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens tillförlitlighet och äkthet för att bedöma 
arbetets kvalitet.  

9.1	Tillförlitlighet	
Vid bedömning av en kvalitativ studies tillförlitlighet menar Bryman (2011, s. 354) att 
kriteriet kan delas upp i fyra delar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera.  Johansson-Lindfors (1993, s. 171) förklarar att för 
att visa på studiens trovärdighet är det viktigt att forskarna redogör för hur studiens 
resultat har samlats in och hur den har tolkats. Bryman (2011, s. 354-355) menar även 
att det är viktigt att forskarna följer de regler som finns genom hela arbetet av studien. 
Vi har i vårt metodkapitel försökt att tydliggöra för våra läsare hur vi gått tillväga 
genom hela arbetet för att skapa en förståelse för vårt arbetssätt, bland annat hur vi 
samlat in vår empiri och vår bearbetning av den. För att undvika tolkningar så mycket 
som möjligt var vi noggranna vid intervjuerna med att ställa följdfrågor till våra 
informanter för att säkerställa att vi förstod dem rätt. Vi har i vårt arbete varit noga med 
att hålla oss till de etiska aspekter som vi redogjort för i metodkapitlet och anser därför 
att vår trovärdighet är hög. Eftersom vi har utfört en kvalitativ studie är överförbarheten 
till vår population inte vår intention utan vi vill likt som Bryman beskriver (2011, s. 
355) skapa ett djup, det vill säga en förståelse för vad våra informanter tänker kring 
ämnet. Bryman (2011, s. 355) hänvisar till Guba & Lincoln som förklarar att 
överförbarhet i kvalitativa studier kan uppfyllas ifall författarna lämnar “fylliga 
redogörelser”, detta ska hjälpa andra att bedöma resultatens överförbarhet. Vi har 
genomgående försökt att förklara så tydligt som möjligt vad våra informanter har sagt 
men varit noga med att försöka att inte vara allt för upprepande om flera informanter 
belyst samma sak. För att studien ska anses som pålitlig ska det finnas en fullständig 
redogörelse av studiens alla processer så att andra kan granska dessa (Bryman 2011, s. 
355). I vårt metodkapitel har vi varit noggranna med att beskriva hur vi har gått tillväga 
för att genomföra studien, vi har även i kapitel två redogjort för vår förförståelse för att 
ge läsaren en möjlighet att bedöma om den kan påverka studiens resultat. Under arbetes 
gång har vi fått kommentarer från både handledare och studenter som läst i genom och 
granskat vårt arbete och gett oss deras åsikter om vad som är bra och vad som kan 
förbättras. Dessa aspekter anser vi styrker studiens pålitlighet. Det sista kriteriet, 
möjlighet att styrka och konfirmera syftar till att studien ska vara objektiv, det vill säga 
att forskaren medvetet inte låtit dennes egna värderingar påverka studien (Bryman, 
2011, s. 355). Vi har försökt att vara objektiva vid arbetet av vår analys och slutsats 
genom att inte dra några slutsatser utan empirisk grund från våra informanter. Det är 
dock möjligt att våra kunskaper och erfarenheter omedvetet har påverkat hur vi tolkat 
vår empiri i och med det som Sjöström (1994, s. 83) menar att en person aldrig kan 
möta någon/något förutsättningslöst. Men som ovan nämnt har vi redogjort för vår 
förförståelse för att ge läsaren möjlighet att tolka om detta kan ha påverkat resultatet. 

9.2	Äkthet	
Bryman (2011, s. 357) refererar till Guba & Lincoln som menar att även äkthet kan 
delas upp i ett antal delar; rättvisande bild, ontologisk autencitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autencititet samt taktisk autencititet. Rättvisande bild menar 
Bryman (2011, s. 537) speglas av att deltagarnas svar speglas på ett rättvist sätt. Detta 
har vi försökt göra genom att presentera citat från våra informanter och på så sätt ge 
läsaren en möjlighet att även själv tolka vad informanten menat vilket också är 
överensstämmande med Larsson (1994, s.173) som menar att nyanserna i informanters 
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svar måste behållas i presentationen. Ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk 
autencitet menar Bryman (2011, s. 537) handlar om att få studiens deltagare att förstå 
sin egen och andras upplevelse av den sociala situationen och miljön de lever i, att 
studien lett till att deltagarna kan förändra sin situation samt förbättra deras möjligheter 
att vidta åtgärder för att förändra något. Vi tror att alla dessa kriterier är mötta eftersom 
våra informanter fått reflektera över och berätta om sina egna upplevelser samtidigt som 
vi också lagt in en vinkel om social hållbarhet och ansvar som inte alla informanter 
tyckts ha funderat kring tidigare. Detta har de informanter som önskat sedan fått ta del 
av genom vår uppsats. Dessutom har vi tagit fram grunden till ett redovisningsverktyg 
som ger dem bättre möjligheter att kunna förändra sin situation kring social hållbarhet 
och privata utförare inom vård- och omsorgsverksamheter för äldre i hemmet. 
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Bilaga	1-	Introduktionsbrev	
Hej! 
Vi är två studenter från Handelshögskolan i Umeå som läser fjärde året på 
Civilekonomprogrammet och nu skriver vår examensuppsats inom redovisning.  
 
Vi vill undersöka om och hur svenska kommuner använder sig av eller kan använda sig av 
sociala hållbarhetsrapporter som beslutsunderlag och uppföljningsmaterial angående 
verksamheter som sker i privat regi (privata utförare) inom hemtjänst samt vad de skulle 
vilja få ut av sådana rapporter. Detta för att ge ett teoretiskt underlag till hur ett 
redovisningssystem inom området skulle kunna se ut och implementeras för att öka 
jämförbarheten mellan olika kommuner och utförare. Resultatet kommer att presenteras i 
vårt examensarbete som kommer att publiceras på DiVA.  
 
Undersökningen består i en intervju via telefon som vi ber er avsätta ungefär en timme till. 
Vi vill gärna hålla intervjun vecka 9 eller 10. Frågorna vi kommer att ställa er handlar om 
social hållbarhetsredovisning inom hemtjänst och om/hur ni använder er eller kan använda 
er av det exempelvis i ert beslutsfattande och uppföljning av privata utförare. Vi kommer 
också ställa frågor kring vad ni skulle vilja få ut av sociala hållbarhetsrapporter för att de 
ska vara användbara för er.  
 
Ni har blivit utvald till denna studie eftersom er kommun har valfrihetssystem i drift eller 
planerar att införa det. Ni har valts ut i ett stratifierat slumpmässigt urval baserat på vilken 
politisk styrning er kommun har ur en urvalsram av 157 kommuner som i oktober 2015 
infört valfrihetssystem i enighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) samt 19 kommuner 
som vid samma tidspunkt beslutat om att införa valfrihetssystem i enighet med LOV.  
 
Medverkandet i studien är helt frivilligt och även om ni accepterar att göra den är ni fria att 
avbryta ert medverkande närhelst ni vill. Svaren från studien är helt anonyma och kommer 
att behandlas konfidentiellt.  
  
Nedan följer förslag på frågor som skulle kunna ställas under intervjun. Frågorna kommer 
inte vara exakt samma som skrivs här. Dessa är endast till för att ni ska få en uppfattning 
om vilken typ av frågor som kommer att ställas och ungefär vilka ämnen dessa kommer att 
behandla. Vi kräver inte på något sätt att ni ska ha full kunskap kring dessa frågor utan är 
intresserade av er uppfattning om ämnet.  
 

• Hur följer ni upp privata utförares verksamheter inom hemtjänst i stora drag? 
• Hur redovisar era privata utförare sina prestationer för er?  
• Har ni några specifika sociala villkor i ert förfrågningsunderlag eller i er 

annonsering av tjänster enligt Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008:962)?  
• Tror du att ni skulle ha nytta av sociala rapporter från privata utförare inom 

hemtjänst där de redovisar en sammanställning av exempelvis: 
Brukares välmående  
Anställdas välmående  
Verksamhetens samhällspåverkan  

• Upplever du att detta är/skulle vara information ni kan förlita er på i er uppföljning 
av privata utförares verksamheter? 

• Hur tror du att upphandling och uppföljning kommer att förändras i framtiden?  
 
Har ni några frågor kring studien eller ert medverkande får ni gärna kontakta oss via mail 
eller telefon. (Struket från Bilaga) 
Vänligen, Ellen Fransson och Johanna Nilsson 
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Bilaga	2-	Intervjuguide	
1. Bakgrundsfrågor: 
Vad är benämningen av din tjänst? 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Hur länge har du haft den befattningen?  
 
2. Allmänna frågor: 

• Hur följer ni upp privata utförares verksamheter inom hemtjänst? Ser du någon 
möjlighet att förbättra detta arbete? Hur? 

• Vilken information om era utförare har ni tillgång till och använder i dagsläget? 
På vilket sätt är den viktig för er? Hur och när presenteras denna information?  

• Hur upplever ni mängden och relevansen av information om era utförare som är 
tillgänglig för er (för mycket, för lite, lagom, presentation)? 

• Ser du ett behov för någon annan typ av information från era privata utförare? 
Vilken? 

• Kan ni se något samband i vad brukare efterfrågar och hur de väljer utförare 
inom hemtjänst? Exempel? 

• Hur arbetar ni med att utveckla ert förfrågningsunderlag? 
 
Har ni några specifikt sociala villkor i ert förfrågningsunderlag som kräver mer av den 
privata utföraren än det som krävs enligt lag?  
JA: 

• Vilka? Utveckla?  
• Har ni något sätt att följa upp dessa villkor? 
• Av vilka anledningar tror du att det är positivt att ha sociala krav (utöver 

lagstiftning) på utförare inom hemtjänst?  
NEJ: 

• Varför har ni inte det? 
• Vad skulle krävas för att ni skulle implementera ytterligare sociala krav i 

ert förfrågningsunderlag? 
• Tror du att det vore en god ide att ha högre sociala krav (utöver 

lagstiftning) på utförare inom hemtjänst?  
 
3. Indikatorer: 
Vi kommer nu nämna 4 indikatorer om social hållbarhet från brukarperspektivet. Skulle 
du kunna värdera dem från 1-5 om hur viktigt du tycker det är att de privata utförarna 
tar hänsyn till dessa?  

1- inte så viktig  
5- väldigt viktig 

 
1. Brukaren upplevelse om trygghet 
2. Att hänsyn tas till brukarens åsikter och önskemål 
3. Personalkontinuitet (Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper 

brukaren) 
4. Brukarens upplevelse om bemötandet av hemtjänstpersonalen 

 
Skulle du på samma sätt kunna rangordna följande 4 indikatorer om social hållbarhet 
från de anställdas perspektiv? 

1. Variation i arbetsuppgifter 
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2. Utvecklingsmöjligheter inom arbetet 
3. Hur arbetstiden är fördelad (Arbetstid, övertid, heldagar, delade pass osv) 
4. De anställdas upplevelse av relationer inom arbetsgruppen och till sina brukare  

 
Och slutligen 4 indikatorer om social hållbarhet för samhället?  

1. Möjligheter för “svåranställda” att få arbete (Nyanlända, långtidsarbetslösa)  
2. Könsfördelning bland anställda 
3. Kulturell spridning bland anställda 
4. Återinvesteringar i verksamheten 

 
Är det några andra indikatorer inom något av dessa områden som du anser vara viktig? 
Varför?  
 
Hur tycker du att indikatorer på bästa sätt kan mätas? I åsikter eller mer objektiva mått? 
(enkäter, statistik, att de är kontrollerbara) 
 
Hur ser du att den typen av information vi diskuterar bäst skulle presenteras för att vara 
användbar för er? Integrerad, separat rapport, som separata delar i olika rapporter (typ 
som idag). På vilket sätt skulle den då vara användbar för er?  
 
4. Relevans: 

1. Hur ställer ni er till informationen om sociala prestationer för de privata 
utförarna jämfört med finansiella prestationer?  

 
2. Tror du att ni skulle ha nytta av social redovisning från de privata utförarna där 

de redovisar en sammanställning av exempelvis: 
Brukarundersökning, Anställdas välmående, Samhällspåverkan 

JA: 
• Varför? 
• Vad skulle ni då vilja veta? 
• Vad skulle skillnaden från detta och den uppföljning ni redan har innebära? 
• Tror du att det skulle vara en bra idé att kräva en sådan typ av redovisning av 

utförare inom hemtjänst där en uppsättning utvalda indikatorer om social 
hållbarhet är tvingande för dem att redovisa? Utveckla? 

NEJ: 
• Varför?  
• Får ni sådan information från andra ställen?  
• Ser du någon skillnad mellan social hållbarhetsredovisning och det 

uppföljningsmaterial ni har i dagsläget?  
• Ser du någon skillnad i nyttan av det ni använder er av nu och social 

hållbarhetsredovisning?  
• Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av av sådan redovisning? 

(förändring i rapporterna, hur?; Förändring i lagstiftning, vad/vars?) 
 
5. Tillförlitlighet: 
Upplever du att ni kan förlita er på information som ges om prestationer inom social 
hållbarhet? 
JA:  

• Vad är det som gör den tillförlitlig? 
• Vilka indikatorer ser du som mest tillförlitliga och relevanta? 



96	
	

• I vilka situationer kan sådan information vara mer eller mindre användbar? 
• Tror du att en granskare av denna typ av information skulle öka din 

tillförlitlighet till informationen? Vem skulle denna granskare då helst vara? 
(kommunen eller revisor exempelvis) 

NEJ: 
• Vad är det som gör att du inte upplever den som tillförlitlig? 
• Hur skulle den behöva förändras för att du skulle uppleva att den är tillförlitlig? 
• Tror du att en granskare av denna typ av information skulle öka din 

tillförlitlighet till informationen? Vem skulle denna granskare då helst vara? 
(kommunen själv eller revisor exempelvis) 

 
6. Jämförbarhet 
Tycker du att det är viktigt att kunna jämföra social prestation mellan olika utövare och 
från år till år?  
JA: 

• Vad tittar ni på då? 
• Hur använder du dig av det? 

NEJ: 
• Varför inte? 

 
 
7. Avslutande frågor 
 

1. Tror du att upphandlingssystemet som finns idag kommer att förändras på något 
sätt? Hur? 

 
2. Tror du att ert uppföljningsarbete för privata utförare kommer att förändras över 

tid? Hur?  
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Bilaga	3-	Påminnelsebrev	
 
Hej (Kontaktperson)! 
 
Jag skulle bara vilja påminna om den studie vi kontaktat dig om för två veckor sedan. 
Vi vill som sagt undersöka om och hur svenska kommuner använder sig av eller kan 
använda sig av social hållbarhetsredovisning som beslutsunderlag och 
uppföljningsmaterial angående verksamheter som sker i privat regi (privata utförare) 
inom hemtjänst samt vad de skulle vilja få ut av sådan redovisning. Detta för att ge ett 
teoretiskt underlag till hur ett rikstäckande redovisningssystem inom området skulle 
kunna se ut och implementeras för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner och 
utförare. 
 
Vi har fortfarande inte mottagit något svar från dig om du vill medverka eller ej och 
skickar därför denna påminnelse. Intervjun vi vill hålla över telefon skulle vi gärna vilja 
att du satte av en timme till och vi vill gärna hålla den under denna vecka eller nästa. Vi 
önskar därför ett skyndsamt svar från dig om du vill medverka eller ej i denna studie. 
 
Vänligen, 
Ellen Fransson och Johanna Nilsson 
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