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Abstract 

Purpose - The purpose of this study is to investigate how quality is being affected by service 
purchasing and service in-house within the care and welfare sector to achieve high cost-
effectiveness. The research questions stated below will be answered in the study to fulfill the 
purpose: 
 

- What benefits and risks regarding quality can be identified in case of service purchasing 
and service in-house within the care and welfare sector? 
 

- Is service purchasing or service in-house the most cost-effectiveness choice for the care 
and welfare sector? 

 
Method - To answer the research questions and thereby fulfill the purpose of the study a 
theoretical framework was created by literature review and a case study conducted at the Social 
Services in Nässjö. Empirical data was collected by interviews, questionnaires and document 
studies and then analyzed with the theoretical framework which generated the study’s result. 
 
Findings - The study’s findings showed that purchased service generated more benefits in 
terms of quality compared to service in-house and therefore represented a less risky alternative. 
Purchased service also created higher quality at a lower cost which meant it was the most cost-
effective choice as the cost per quality effect was lower. 
 
Recommendation – The care and welfare sector is recommended to look at the possibility of 
buying services instead of performing services in-house, in particular technical services that do 
not belong to the core operations. 
 
Limitations - The calculation of cost-effectiveness in the study was limited by the fact that all 
costs for the investigated service not were able to identify, which meant that cost-effectiveness 
was only calculated based on personnel and service costs. The study is based only at one case 
company which may restrict the generalization of other organizations in the sector of care and 
welfare. 
  
Keywords - Service purchasing, service in-house, quality, cost, cost-effectiveness, care and 
welfare sector. 
 
 



 

 

Sammanfattning 

 
Syfte - Syftet med studien är att undersöka hur kvalitet inom sektorn för vård och omsorg 
påverkas av tjänsteköp jämfört med tjänst i egen regi för att uppnå hög kostnadseffektivitet. För 
att besvara syftet kommer nedanstående frågeställningar att besvaras:  

- Vilka fördelar och risker gällande kvalitet kan identifieras vid tjänsteköp respektive 
tjänst i egen regi inom sektorn för vård och omsorg? 

- Ger inköpt tjänst eller tjänst i egen regi högst kostnadseffektivitet inom sektorn för vård 
och omsorg? 

Metod - För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte skapades ett teoretiskt 
ramverk genom litteraturgenomgång och en fallstudie genomfördes på Nässjö Socialförvaltning 
där datainsamling skedde genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Insamlad empiri 
analyserades tillsammans med teoretiskt ramverk vilket genererade studiens resultat. 
 
Resultat - Studiens resultat visade att inköpt tjänst genererade fler fördelar gällande kvalitet 
jämfört med tjänst i egen regi och därmed utgjorde ett mindre riskfullt alternativ. Inköpt tjänst 
skapade även högre kvalitet till en lägre kostnad och var därför det mest kostnadseffektiva valet 
då kostnaden per kvalitetseffekt blev lägre. 
 
Rekommendation - Vård- och omsorgsverksamhet rekommenderas att se över möjligheten 
att köpa in tjänster istället för att utföra i egen regi, i synnerhet tekniska tjänster som inte tillhör 
kärnverksamheten. 
 
Begränsningar - Studien begränsades av att samtliga kostnader för tjänsten som undersöktes 
inte kunde identifieras, vilket ledde till att kostnadseffektiviteten endast beräknades utifrån 
direkta personal- och servicekostnader. Studien är en enfallsstudie vilket kan begränsa 
generaliserbarheten till andra vård- och omsorgsverksamheter.  
 
Nyckelord - Inköpt tjänst, tjänst i egen regi, kvalitet, kostnad, kostnadseffektivitet, sektorn för 
vård och omsorg. 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggdes upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Avslutningsvis 
finns en disposition över följande kapitel.  

1.1 Bakgrund 
 
Rapport från Statskontoret (2015) visar att inköpt verksamhet inom offentlig sektor har ökat 
under senare år, speciellt för kommuner och landsting där kommuner till störst del gör inköp 
inom vård och omsorg medan landsting gör inköp inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen 
(2017a, 2017b) definierar vård och omsorg som insatser till enskilda personer gällande 
socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvård definieras som åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
 
Det finns flera, potentiella anledningar till varför organisationer väljer att köpa in en eller flera 
delar av verksamheten istället för att utföra i egen regi, enligt Kotler (2001) kan det bero på en 
komplexare marknad där det ständigt utvecklas nya teknologier medan Axelsson (1998) menar 
att en vanlig anledning är begränsad kompetens inom organisationen. Däremot kan inköp av 
verksamhet leda till ett ökat beroende av leverantören och att konfidentiell kunskap sprids 
(Bengtsson, Berggren, & Lind, 2005). Därför finns det också anledningar till att behålla 
verksamheten i egen regi och bygga upp kompetensen internt, vilket kan generera en tydligare 
helhetsbild över verksamhetens process (Monczka, Handfield, Giunipero, Patterson, & Waters, 
2009). Däremot kan det istället leda till risker i form av högre kostnader och lägre kvalitet 
(Bengtsson, o.a., 2005). 
 
Inköp eller egen regi av verksamhet är därmed ett komplext beslut med många infallsvinklar 
att ta hänsyn till. Extra komplicerat kan det vara vid tjänsteverksamhet då tjänster till skillnad 
från varor har komplexa egenskaper i form av immaterialitet, förgänglighet, samtidighet och 
heterogenitet (Weele, 2012). Immaterialitet innebär att tjänster inte går att ta på, därför är de 
även förgängliga och kan varken lagras eller prognostiseras. Att tjänster är samtidiga betyder 
att de produceras och konsumeras samtidigt. Enligt Ellram, Tate och Billington (2004) 
refererat i Weele (2012) betyder heterogenitet att alla tjänster är unika och att standardisering 
och en jämn kvalitetsnivå därmed är svårt att garantera. 
 
Inom vård och omsorg är en jämn kvalitetsnivå viktigt att garantera då hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) reglerar att sektorn bedrivs på ett sätt som uppfyller krav på god 
vård till befolkningen, vilket bland annat innebär hög kvalitet. I lagen framgår även att 
kvaliteten i verksamheten systematiskt ska utvecklas och säkras. Något som gör att tjänsters 
komplexa egenskaper blir problematiska för vård- och omsorgssektorn. Med kvalitet menas 
enligt Socialstyrelsen (2011, s. 4) ”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd 
och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter”. Motivet till hög kvalitet inom vård- och omsorgsverksamhet förstärks ytterligare 
genom vetskapen att sektorn betjänar allmänheten och därmed har befolkningen som slutkund. 
 
Sektorn styrs även av lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) som reglerar inköp, 
vilket gör att strikta regler och krav måste följas. Till följd av skattebaserad finansiering finns 
krav på god ekonomisk hushållning, något som också regleras av budgetlagen (SFS 2011:203) 
där det tydliggörs att hög effektivitet och god hushållning måste eftersträvas i alla statliga 
verksamheter. Effektivitet innebär enligt Hansson (2016) ett mått på nyttan som produceras 
till en given resursanvändning, där nyttan är effekten som är betydelsefull för patient eller 
användare. För att uppnå hög effektivitet måste resurserna utnyttjas till rätt saker och fördelas 
på ett sätt som skapar högsta möjliga värde, vilket kan uppfyllas genom användning av 
kostnadseffektiva metoder. I hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 4 kap 1 § framgår att 
”offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den 
främjar kostnadseffektivitet”. Kostnadseffektivitet kan enligt Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering, SBU, (2017) definieras som “kostnaden för en viss åtgärd satt i relation 
till dess effekt, i jämförelse med ett specifikt alternativ” vilket betyder att kostnadseffektiviteten 
blir högre ju lägre kostnaden per effekt är. 
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I regeringens proposition (1996/97:60) är kostnadseffektivitet en av tre principer som 
tillsammans utgör en etisk plattform som alla prioriteringar inom sektorn baseras på. Principen 
innebär att en rimlig relation mellan kostnader och effekt ska eftersträvas vid val mellan olika 
åtgärder. Resterande två principer i etiska plattformen är människovärdesprincipen, som 
innebär att alla människor har samma värde och rätt oberoende av funktion i samhället, samt 
behovs- och solidaritetsprincipen som handlar om att resurserna ska satsas på personen eller 
verksamheten som har störst behov. När det gäller enskilda individer inom vården ska 
sistnämnda principer vara överordnade kostnadseffektivitetsprincipen, men när det handlar 
om vårdens verksamhet i allmänhet är det ytterst angeläget att vården strävar efter hög 
kostnadseffektivitet. 

1.2 Problembeskrivning 

Sektorn för vård och omsorg måste säkerställa hög kvalitetsnivå i verksamheten för att följa 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som har målsättning att erbjuda hela befolkningen 
vård av god kvalitet. I budgetlagen (SFS 2011:203) framgår det att sektorn måste uppfylla krav 
på god ekonomisk hushållning. Mossler (2009) menar att ekonomisk hushållning ska 
eftersträvas ur både kort- och långsiktigt perspektiv. Offentliga sektorns begränsade resurser i 
kombination med ett stort behov av vård och omsorg ställer krav på effektivitet. Genom att 
sträva efter kostnadseffektivitet kan effekter uppnås med så få resurser som möjligt (Hansson, 
2016). Motivet till kostnadseffektivitet inom vård och omsorg stärks ytterligare av det faktum 
att medicinsk utveckling gör att flera patienter kan få hjälp, att befolkningen blir allt äldre vilket 
leder till ökat vårdbehov samt att intäkterna trots det här inte ökar på grund av begränsade 
möjligheter till skattehöjning (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2003). Kostnadseffektivitet 
visar vilken insats eller åtgärd som bör väljas i en verksamhet med avseende på kostnaden och 
effekten (Hansson, 2016). En dyr åtgärd kan vara mer kostnadseffektiv än alternativa åtgärder 
om högre effekt ges, exempelvis i form av högre kvalitet, men det kan vara svårt att bedöma när 
kostnaden per effekt är rimlig. Om kostnaden för en åtgärd däremot är likvärdig eller lägre i 
förhållande till andra åtgärder och samtidigt ger högst effekt är det enkelt att avgöra vilket 
alternativ som är mest kostnadseffektivt (Broqvist, Branting Elgstrand, Carlsson, Eklund, & 
Jakobsson, 2011). 

Sammanfattningsvis är ett beslut kring tjänsteköp eller tjänst i egen regi inom vård- och 
omsorgssektorn ett komplext beslut där påverkan på kvalitet och kostnad är viktiga aspekter 
att ta hänsyn till då kraven på hög kvalitet måste uppfyllas samtidigt som kraven på god 
ekonomisk hushållning existerar. Tjänstealternativen genererar olika nivåer på kvalitet och 
kostnad och därför skiljer sig även kostnadseffektiviteten åt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Bakgrund och Problembeskrivning visar att tjänsteköp respektive tjänst i egen regi kan 
generera olika fördelar och risker för en verksamhet, men att det inom sektorn för vård och 
omsorg är extra viktigt att ta hänsyn till hur kvalitet och kostnad påverkas eftersom det finns 
krav och lagar om att hög kvalitet ska uppfyllas samtidigt som begränsade resurser måste 
hushållas med på ett effektivt sätt. Det ställer krav på kostnadseffektiva insatser och åtgärder 
inom sektorn. Ett beslut kring inköp eller egen regi av tjänster måste därför tas med hänsyn till 
vilken effekt som uppnås av respektive alternativ och till vilken kostnad. Syftet med denna 
studie är därmed att: 

Undersöka hur kvalitet inom sektorn för vård och omsorg påverkas av tjänsteköp 
jämfört med tjänst i egen regi för att uppnå hög kostnadseffektivitet. 

Studiens syfte besvaras genom att brytas ned i två underliggande frågeställningar. För att 
möjliggöra undersökning av hur kvalitet skiljer sig från inköp av tjänst till tjänst i egen regi och 
därmed se vilka positiva respektive negativa aspekter som uppstår inom vård och omsorg har 
följande frågeställning tagits fram: 

• Vilka fördelar och risker gällande kvalitet kan identifieras vid tjänsteköp respektive 
tjänst i egen regi inom sektorn för vård och omsorg? 

Kostnadseffektivitet är ett mått på kvalitetseffekt i förhållande till kostnad. Framtagen kvalitet 
vid tjänsteköp respektive tjänst i egen regi från föregående frågeställning måste därför sättas i 
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förhållande till kostnaden för att kunna undersöka vilket alternativ som ger högst 
kostnadseffektivitet. Därför är andra frågeställningen: 

• Ger inköpt tjänst eller tjänst i egen regi högst kostnadseffektivitet inom sektorn för vård 
och omsorg? 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet genomfördes en litteraturgenomgång och 
fallstudie. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

För att tydliggöra problemområdet avgränsades studien till att endast undersöka hur en 
köpande organisation påverkas av tjänsteköp respektive tjänst i egen regi och därmed inte ur 
en säljande organisationens perspektiv. Vidare avgränsades studien till att endast undersöka 
fördelar och risker för vård och omsorg ur ett kvalitetsperspektiv och inte ur andra aspekter. 
Eftersom tjänstekvalitet till störst del bedöms av kunder enligt Edvardsson (1996) avgränsades 
studien till att mäta kvalitet genom kundupplevelser. Figur 1 visar problemområdets 
involverade aktörer med hjälp av tre cirklar som representerar köpande respektive säljande 
organisation samt kunder. 

 

 
 

Figur 1: Studiens avgränsningar 

 
Cirklarna överlappar varandra i delarna som studien avgränsades till. Tjänstens kostnad 
involverade endast köpande och säljande organisation då det vid tjänst i egen regi endast var 
en kostnad som fanns inom köpande organisation och vid inköpt tjänst var en kostnad som 
involverade båda parter. Tjänstens kvalitet involverade även kunderna eftersom aspekten 
mättes genom kundernas upplevelser och värderingar vid respektive tjänsteutövare. I 
kopplingen mellan köpande organisation och kunder avgränsades studien till tjänst i egen regi 
och mellan säljande organisation och kunder avgränsades studien till inköpt tjänst. 

1.5 Disposition 

Rapporten delas upp i ett antal övergripande rubriker med tillhörande underrubriker. 
Strukturens helhet visas i innehållsförteckningen. 

Kapitel två beskriver metoderna som användes för att besvara studiens frågeställningar. 
Kapitlet inkluderar även en diskussion kring rapportens trovärdighet.  

Kapitel tre presenterar studiens teoretiska ramverk som skapades utifrån litteraturgenomgång. 
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Kapitel fyra presenterar studiens empiri som samlades in på fallföretaget. 

Kapitel fem analyserar insamlad empiri med teoretiskt ramverk vilket besvarade 
frågeställningarna. 

Kapitel sex diskuterar studiens resultat och metoder. Avslutningsvis presenteras 
företagsspecifika och generella rekommendationer, slutsats samt förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 

Kapitlet beskriver studiens datainsamlingsmetoder och dataanalys. Utöver det förklaras 
studiens arbetsprocess, ansats och design. Avslutningsvis diskuteras trovärdigheten. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Frågeställningarna besvarades genom en fallstudie och litteraturgenomgång. 
Datainsamlingsmetoderna som användes i fallstudien visas i Figur 2. Vid intervjuer och enkäter 
undersöktes kvalitet genom kunder, vilket i detta fall var sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
enhetschefer på fallföretaget. 

 

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och metoder 

För att besvara första frågeställningen användes intervjuer i syfte att undersöka kundernas 
upplevelser om hur kvalitet påverkades av inköpt tjänsteutövare respektive tjänsteutövare i 
egen regi.  

För att besvara andra frågeställningen användes enkäter som metod för att genom kunderna 
mäta hur väl tjänstekvalitet uppfylldes av respektive tjänsteutövare och hur tjänstekvalitet 
värderades ur olika dimensioner. Detta för att kunna bedöma tjänsteutövarnas kvalitetsnivå 
med hänsyn till vad kunderna ansåg var viktigt att uppfylla. Utöver det användes 
dokumentstudier som metod för att undersöka kostnadsmodellen för respektive tjänsteutövare. 

2.2 Arbetsprocessen 

Studiens arbetsprocess delades in i olika faser. Arbetet påbörjades i december 2016 och pågick 
till oktober 2017. Figur 3 visar alla aktiviteter som genomfördes under perioden. 
 

 

Figur 3: Studiens arbetsprocess 

Problemformuleringsfasen innebar att beskriva ett tydligt problemområde som studien 
byggdes vidare på och även formulera studiens syfte och frågeställningar. Metodvalsfasen 
innebar att lämpliga metoder valdes för att samla in datan som krävdes för att uppfylla studiens 
syfte. Litteraturgenomgången samlade in teori för att bygga upp ett teoretiskt ramverk som 
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utgjorde grund till studien. I fallstudien samlades empirisk data in på fallföretaget. Insamlad 
data från litteraturgenomgång och fallstudie analyserades i dataanalysfasen. Rapportskrivning 
genomfördes parallellt med resten av faserna under hela arbetsprocessen. 

2.3 Ansats 

Studien applicerade allmänna teorier på fallföretaget och drog sedan slutsatser utifrån ett vård- 
och omsorgsperspektiv, därmed användes ett deduktivt arbetssätt eftersom det enligt Patel och 
Davidsson (2011) innebär att redan befintlig teori prövas empiriskt i ett verkligt fall och att 
slutsatser dras om enskilda företeelser utifrån teori. För att undersöka kundernas upplevelser 
och värderingar av tjänstekvalitet i fallstudien användes olika dimensioner av tjänstekvalitet 
från teorin i datainsamlingen. På så sätt inkluderades teoretiskt grundade områden av 
tjänstekvalitet i undersökningen och datainsamlingsmetoderna baserades på det teoretiska 
ramverket. Att samla in data i enlighet med begreppen som teoretisk referensram utrymmer 
innebär enligt Glaser (1978) att en deduktiv ansats används. 

Beroende på vilket sätt insamlad information genereras, bearbetas och analyseras kan arbetet 
antingen vara kvantitativt eller kvalitativt inriktat (Patel & Davidsson, 2011). Kvantitativ 
inriktad forskning innefattar mätningar vid datainsamling samt statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Kvalitativ inriktning har istället en datainsamling av “mjuk” data som 
exempelvis kan innebära kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. I studien genererades, 
bearbetades och analyserades insamlad data från intervjuer på ett kvalitativt sätt då kundernas 
egna upplevelser och tolkningar av kvaliteten mättes genom verbal data. Enkäter hade en 
kvantitativ ansats då kundernas värderingar av tjänstekvalitet mättes genom statistik. Även 
dokumentstudier hade kvantitativ ansats då insamlad data bearbetades och analyserades 
statistiskt. Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det två typer av statistik som används för att 
bearbeta information på ett kvantitativt sätt, varav en är deskriptiv statistik som innebär 
beskrivning av insamlat material genom siffror vilket användes i studien. Studien hade därmed 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket Eliasson (2013) menar kan vara 
fördelaktigt då det genererar kompletterande infallsvinklar på problemet.  

2.4 Design 

För insamling av empiri till studien genomfördes en fallstudie för att få en helhetsbild av 
problemet med så mycket information som möjligt vilket enligt Patel och Davidsson (2011) är 
en bra strategi för att undersöka en avgränsad grupp från flera infallsvinklar. 

Nässjö Socialförvaltning valdes som fallföretag då kommunen köper in en specifik tjänst som 
tidigare varit i egen regi och därmed utgjorde ett relevant fall inom vård och omsorg för att 
undersöka fördelar och risker med inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi samt för att jämföra 
kostnadseffektivitet. Studien var av enfallsdesign då endast ett fall studerades (Yin, 2007). 
Tjänsten som undersöktes i studien var hjälpmedelstekniker som hade arbetsrollen att 
underhålla hjälpmedel i form av sängar, personlyftar och rullstolar på analysenheten. Studien 
undersökte endast hjälpmedelsteknikerns arbete med sängar och personlyftar, vilket 
hädanefter benämns gemensamt som hjälpmedel. Tjänsten utfördes på tre avdelningar på 
fallföretaget men avdelningen som studerades i fallstudien, och som utgör analysenhet, var 
”Särskilt boende äldre” eftersom avdelningen hade mest kontakt med tjänsten. 

2.5 Litteraturgenomgång 

Genomgång av litteratur användes som grund till studiens uppbyggnad och tillvägagångssätt, 
bland annat till formulering av frågeställningar och val av passande metoder. Insamlad teori 
skapade ett teoretiskt ramverk som analyserades mot empiri för att generera svar på 
frågeställningarna, vilket enligt Marriam (2010) är passande tillvägagångsätt då resultaten från 
en studie bäst tolkas i ljuset av tidigare känd teori. Att koppla specifika resultat till tidigare 
forskning visar hur undersökningen kan bidra till utveckling inom kunskapsområdet. 

Litteraturgenomgången omfattade vetenskapliga artiklar och böcker. Vetenskapliga artiklar 
samlades in genom databaserna Scopus, Proquest och Business source premier. Böcker erhölls 
från Jönköpings högskolebiblioteks sökmotor Primo. Vid sökning av litteratur användes olika 
söksträngar där nyckelorden i Figur 4 kombinerades på olika sätt. 
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Figur 4: Nyckelord vid litteraturgenomgång 

2.6 Datainsamling 

Studiens empiriska datainsamling utfördes genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier på 
fallföretaget. Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur respektive datainsamlingsmetod 
användes. 

2.6.1 Intervjuer 

I studien användes intervjuer som metod för att undersöka kundernas upplevelser av 
tjänstekvalitet vid inköpt respektive egen tjänsteutövare för att se vilka fördelar och risker 
gällande kvalitet som uppstod. Intervjuerna var därför av kvalitativ karaktär eftersom 
kvalitativa intervjuer enligt Patel och Davidsson (2011) identifierar egenskaper hos exempelvis 
intervjuobjektets uppfattning om ett fenomen. Kunderna som intervjuades på fallföretaget 
presenteras i Tabell 1. Intervjufrågorna baserades på en intervjuguide, se Bilaga 1, där frågorna 
formulerades utifrån kvalitetsdimensioner från teorin för att inkludera samtliga områden av 
tjänstekvalitet och grunda frågor i teori. Samma frågor ställdes till alla intervjupersoner, dock 
inte i exakt samma ordning då frågorna anpassades till situationen eftersom intervjuerna 
syftade till att undersöka kvalitet på djupet och främja diskussion för att på så sätt få fram olika 
synvinklar. Det innebar att intervjuerna var semi-strukturerade eftersom Patel och Davidsson 
(2011) menar att en sådan struktur innebär att övergripande frågor eller teman bestäms innan 
intervjun men att intervjuobjekten sedan har stor frihet att utforma svaren själv. En del 
intervjuer skedde enskilt medan vissa skedde i grupp då personerna arbetade på samma enhet. 
Alla intervjuer spelades in med mobilapplikation. 

Tabell 1: Genomförda intervjuer 

 

Valet av personer att intervjua baserades på att sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
enhetschefer var arbetsroller som utgjorde kunder till tjänsten på avdelningen som 
undersöktes. Fallföretaget utsåg lämpliga personer inom dessa befattningar. Arbetsterapeuter 

Cost-effectiveness analy sis

Quality  costs

In-house production

Cost-effectiveness

Quality  dimensions

Quality  criteria

Quality

Outsourcing

Ny ckelord

Serv ice purchasing

Public sector

Serv ices

Care and welfare

Serv ice in-house

Datum Roll Metod Utformning Tid

2017-03-21 Arbetsterapeut 1 Semi-strukturerad Grupp 1 1 h

2017-03-21 Arbetsterapeut 2 Semi-strukturerad Grupp 1 1 h

2017-03-21 Enhetschef 1 Semi-strukturerad Enskilt 1 h

2017-03-21 Enhetschef 2 Semi-strukturerad Enskilt 1 h

2017-03-30 Enhetschef 3 Semi-strukturerad Grupp 2 1 h

2017-03-30 Sjuksköterska 1 Semi-strukturerad Grupp 2 1 h

2017-03-30 Sjuksköterska 2 Semi-strukturerad Grupp 2 1 h
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och sjuksköterskor var användare av tjänsten medan enhetschefer var ansvariga på avdelningen 
som undersöktes. Sjuksköterskor och arbetsterapeuter påverkades direkt av tjänstens kvalitet 
och hade kontakt med tjänsteutövaren vilket genererade primärdata då det var egna 
upplevelser som mättes. Enhetscheferna hade övergripande kunskap om hur kvaliteten 
påverkades på avdelningen som utgjorde analysenhet, både utifrån chefsperspektiv men även 
utifrån användarnas perspektiv till följd av daglig kontakt med personalen. Därmed blev 
insamlad data från intervjuer med enhetschefer både primär- och sekundärdata. Med 
primärdata menas förstahandsrapportering och sekundärdata andrahandsrapportering (Patel 
& Davidsson, 2011). Dessa yrkeskategorier benämns vidare i rapporten som kunder. 

2.6.2 Enkäter 

Enkäter användes som datainsamlingsmetod för att få ett kvantitativt kvalitetsresultat av 
tjänsteutövarna som kunde sättas i relation till kostnaden och därmed möjliggöra beräkning av 
kostnadseffektivitet. Kunderna värderade tjänstekvalitet genom kvalitetsdimensioner från 
teorin för att mätningen skulle grundas i teori och inkludera samtliga områden av begreppet. 
Det var dimensionernas betydelse och tjänsteutövarnas uppfyllelse av dessa som värderades. 

Två enkäter utformades med varsin skala som representerade olika grader av betydelse 
respektive uppfyllelse, se Bilaga 2 och 3. Svarsalternativen var fasta och ställdes i samma 
ordning till alla kunder då likadana enkäter delades ut till samtliga deltagare. Enkäterna var 
därmed av hög strukturering och hög standardisering eftersom strukturering enligt Patel och 
Davidsson (2011) innebär utsträckningen som frågorna kan tolkas fritt av intervjupersonen och 
standardisering hur mycket ansvar som lämnas till intervjupersonerna vad gäller frågornas 
utformning och ordning. Strukturen som valdes på enkäterna med hög strukturering och hög 
standardisering betydde att jämförelser och generalisering möjliggjordes samt att resultatet 
kunde analyseras på ett kvantitativt sätt. Enkätdeltagarna presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Genomförda enkätundersökningar 

 

Samma yrkeskategorier och personer inom befattningarna som vid intervjuer besvarade 
enkätundersökningen, förutom sjuksköterskor som inte hade möjlighet att delta. 

2.6.3 Dokumentstudier 

Begreppet dokument betyder nedtecknad eller tryckt information som exempelvis kan innebära 
statistik, register eller officiella och privata handlingar (Patel & Davidsson, 2011).  I studien 
studerades företagsinterna dokument med anledning att samla in kvantitativ data gällande hur 
kostnadsmodellen för respektive tjänsteutövares årskostnad såg ut. Total årskostnad erhölls 
från fallföretaget. Att använda dokumentstudier för datainsamling i fallstudier är enligt Patel 
och Davidsson (2011) passande då det kan besvara frågeställningar om faktiska förhållanden 
och processer. Fördelar med metoden är att det är en stabil källa som kan granskas flera gånger 
och att det täcker mycket information (Yin, 2007).  

2.7 Dataanalys  

Strukturen som valdes för studien illustreras i Figur 5 beskriver processen från och med 
litteraturgenom och fallstudie till det att ett resultat kunde genereras. Dataanalysens process 
beskrivs mer ingående i figuren samt i texten nedan. 

Datum Roll Metod

2017-04-28 Arbetsterapeut 1 Hög grad av strukturering och standardisering

2017-05-02 Arbetsterapeut 2 Hög grad av strukturering och standardisering

2017-04-25 Enhetschef 1 Hög grad av strukturering och standardisering

2017-05-03 Enhetschef 2 Hög grad av strukturering och standardisering

2017-05-03 Enhetschef 3 Hög grad av strukturering och standardisering
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Figur 5: Studiens struktur och beskrivning av dataanalysens process 

Litteraturgenomgången genererade data som byggde upp det teoretiska ramverket. Ramverket 
användes sedan delvis som underlag för datainsamlingsmetoderna i fallstudien då intervjuer 
och enkäter baserades på dimensioner för tjänstekvalitet från teorin. Data som genererades 
utifrån datainsamlingsmetoderna utgjorde studiens empiri. Under studiens gång skedde 
regelbunden avstämning mellan teoretiskt ramverk och insamlad empiri för att säkerställa att 
ramverkets struktur stämde överens med delarna som lyftes fram i empirin, vilket visas med en 
streckad pil i Figur 5. Sedan skedde dataanalys där empirin dels analyserades enskilt och dels 
tillsammans med teorin för att möjliggöra jämförelse där likheter och skillnader kunde 
identifieras och därmed se samband och motsägelser i den insamlade datan, vilket enligt Yin 
(2007) kallas mönsterjämförelser. Det används ofta vid fallstudieanalyser för att jämföra ett 
empiriskt grundat mönster med ett förväntat mönster och på så sätt möjliggöra att fallstudiens 
interna validitet stärks. Begreppen outsourcing och in-house av verksamhet användes i 
teoretiskt ramverk för att motsvara begreppen inköp och egen regi av verksamhet i studien, 
vilket förklaras vidare i avsnittet Koppling mellan frågeställningar och teorier. Dataanalysen 
skedde genom att rådata från intervjuer analyserades med teorins fördelar och risker för 
outsourcing och in-house för att få fram fördelar och risker för inköpt tjänst respektive tjänst i 
egen regi. Rådata från enkäter analyserades fram till kvalitetsindex för respektive 
tjänsteutövare samt analyserades med teori om kvalitet vid outsourcing och in-house. Rådata 
från dokumentstudier och kostnader erhållna från fallföretaget analyserades tillsammans med 
teori om kostnader vid outsourcing och in-house. Båda begreppen analyserades därefter med 
teori om kostnadseffektivitet vid outsourcing och in-house, eftersom kvalitetsindex och kostnad 
för respektive tjänsteutövare sattes i relation till varandra för beräkning av kostnadseffektivitet. 

2.8 Trovärdighet 

Trovärdighet presenteras i två begrepp, validitet och reliabilitet, som står i förhållande till 
varandra vilket gör att båda måste uppfyllas för att uppnå hög trovärdighet (Patel & Davidsson, 
2011). Studiens trovärdighet diskuteras under respektive underrubrik. 

2.8.1 Validitet 

Validitet är ett mått på huruvida studien undersöker det som är tänkt att undersökas, med 
andra ord överensstämmelsen mellan vad studien sägs undersöka och vad som faktiskt 
undersöks (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Yin (2007) finns det både intern och extern 
validitet, varav intern handlar om att visa på ett förhållande där vissa saker leder till andra saker 
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och att det inte bara är tillfälliga samband. För att göra det måste forskaren ta hänsyn till att 
det kan finnas en tredje faktor i ett samband mellan x och y som kan ha förorsakat y. Studien 
stärkte intern validitet genom mönterjämförelser. Extern validitet handlar enligt Yin (2007) om 
att problemområdet ska avgränsas på ett sätt som gör att resultats generaliserbarhet ökar, vilket 
stärktes i studien genom tydliga avgränsningar där teori involverades. Vidare stärktes 
validiteten genom att både intervjuer, enkäter och dokumentstudier användes i studien då 
användning av flera metoder vid undersökning enligt Patel och Davidsson (2011) ökar 
validiteten. 

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i en undersökning och vilken mån studien kan 
upprepas med samma resultat, vilket bland annat gör att dokumentation av studiens 
tillvägagångssätt är betydande för att uppnå hög reliabilitet (Yin, 2007). I studien användes en 
intervjuguide, se Bilaga 1, och enkäter med fasta svarsalternativ, se Bilaga 2 och 3, som 
dokumenterades för att möjliggöra återanvändning av frågorna och därmed att liknande 
resultat kan uppnås vid upprepande studie. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att 
göra det möjligt att gå tillbaka i intervjuerna och kontrollera att informationen uppfattades 
korrekt eftersom syftet med reliabilitet är att eliminera alla fel som finns i undersökningen (Yin, 
2007).
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3 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur teoretiskt ramverk kopplades ihop med 
frågeställningarna. Därefter presenteras insamlad teori från litteraturgenomgång vilket gav 
en teoretisk grund till studien.   

3.1    Koppling mellan frågeställningar och teorier 

För att skapa en teoretisk grund till studien användes ett antal teorier som kopplades ihop med 
frågeställningarna likt Figur 6. Till båda frågeställningarna kopplades teori kring outsourcing 
och in-house av verksamhet för att motsvara inköp och egen regi av verksamhet då dessa 
begrepp används i teorin i större utsträckning och därmed möjliggjorde att mer omfattande 
information kunde samlas in. Under varsin underrubrik redogjordes teorins fördelar och risker 
med respektive alternativ då faktorer som påverkades vid tjänsteutövandet användes för att 
besvara både första och andra frågeställningen. Kvalitet lyftes fram ur flera aspekter i teorin för 
att kopplas samman med tjänsteutövarnas kvalitetspåverkan som mättes i både 
frågeställningarna. Därefter kopplades även teori kring kostnader vid outsourcing och in-house 
samt kostnadseffektivitet inom vården ihop med andra frågeställningen då den fokuserar på 
kvalitet i kombination med kostnader och därmed kostnadseffektivitet. 
 

 

Figur 6: Koppling mellan frågeställningar och teorier 

3.2 Outsourcing och in-house av verksamhet 

Outsourcing kan enligt Bengtsson, o.a. (2005, s. 11) förklaras som ”när ett företag anlitar en 
leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi”. Weele däremot (2012, s. 
74) redogör att ”med outsourcing menas att ett företag avstår från utförandet av en särskild 
aktivitet till ett annat företag för att kunna fokusera mer effektivt på det som ligger inom 
företagets kompetens”. Att fastslå vad outsourcing exakt innebär försvåras av att det kan ha 
flera definitioner och därmed olika betydelser (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Det finns 
dock tre huvudtolkningar som kan urskiljas av begreppet; externalisering av befintliga 
aktiviteter där tidigare interna aktiviteter överlåts till extern leverantör, inköp av aktiviteter där 
företaget väljer externt producerade varor eller tjänster istället för att producera själva samt 
outsourcing som relation där interna aktiviteter kontrakteras ut och leverantören utför 
aktiviteten mot betalning. 

Med in-house menas däremot att organisationer behåller verksamheten internt istället för att 
överlåta till externa aktörer (Bengtsson, o.a., 2005). Begreppet kan definieras som att 
verksamheten bedrivs av företaget med egna resurser samt egen personal och anläggning (The 
Logistics & Supply Chain Management Society, 2014). 
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Aktiviteterna eller verksamheten som antingen outsourcas eller behålls in-house kan bland 
annat innefatta tillverkning av komponenter, olika typer av tjänster eller processer (Monczka, 
Trent, & Handfield, 2002). 

3.2.1 Outsourcing: Fördelar och risker 

Fördelar kopplade till outsourcing är ökad kundtillfredsställelse till följd av högre kvalitet samt 
minskade kostnader enligt Tompkins (2005), dock menar Knight, Harland, Lamming och 
Walker (2005) att kostnaderna ofta reduceras kortsiktigt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 
outsourcing fördelaktigt i och med att fasta kostnader ofta konverteras till rörliga kostnader 
eftersom verksamheten då kan undvika fasta kostnader som till exempel hyror, personallön, 
försäkring och utrustning (Liu & Tyagi, 2017; Reiss, 2015). Ökad flexibilitet kan vara en fördel 
vid outsourcing enligt Hendry (1995) vilket även kvalitetsförbättringar kan vara då det är 
enklare att ställa högre prestationskrav i ett kontrakt med extern leverantör än med långvariga 
anställda (Belcourt, 2006). Ökat fokus på kärnverksamheten är ytterligare en fördel vid 
outsourcing enligt Axelsson (1998) och Stacey (1998) menar att ökade resurstillgångar är en 
orsak till att outsourca eftersom det bidrar till att efterfrågan kan tillfredsställas i större 
utsträckning.  

Trots att många verksamheter outsourcar på grund av förväntad kostnadsreduktion finns 
risken att indirekta kostnader är svåra att minska, vilket försämrar kostnadseffekten 
(Bengtsson, o.a., 2005). Outsourcing är riskfullt då fel leverantör kan väljas vilket gör att valet 
av tjänsteleverantör blir en kritisk aspekt vid beslut om outsourcing (El Mokrini, Dafaoui, El 
Mhamedi, & Berrado, 2016). Weele (2010) menar att kommunikationsproblem är en risk som 
kan uppstå mellan köpande organisation och leverantör vid outsourcing medan Monczka, o.a. 
(2009) menar att långa ledtider är en annan potentiell risk. På grund av riskerna som kan 
uppstå är det enligt El Mokrini, o.a. (2016) viktigt att företaget tar ställning till tre aspekter 
innan ett beslut tas; potentiella förluster som kan uppstå vid outsourcing av verksamheten, 
sannolikheten för att förlusterna inträffar samt konsekvenserna. 

3.2.2 In-house: Fördelar och risker 

Fördelar med att utföra aktiviteter in-house är att kompetensen behålls internt och att 
verksamheten därmed blir mer konkurrenskraftig (Knight, o.a., 2005). Därmed blir 
verksamheten mindre leverantörsberoende och makten lämnas inte över externt (Nordigården, 
Rehme, Brege, Chicksand, & Walker, 2014). Det är även fördelaktigt med in-house på så sätt att 
kontrollen över processen ökar (Monczka, o.a., 2009). 

Om verksamheten utförs in-house kan den lediga kapaciteten bli mindre eftersom mer resurser 
krävs (Bengtsson, o.a., 2005). Det kan även behövas stora investeringar för att hålla hög 
kvalitetsnivå och konkurrera på marknaden, exempelvis har utrustningen som krävs för att 
utföra aktiviteten begränsad användning och måste därefter investeras i på nytt (Monczka, o.a., 
2009). Ytterligare risk med produktion in-house är svårigheten att anpassa interna processer 
till förändrad efterfrågan, det kan vara enklare att byta leverantör än att förändra 
organisationen internt (Monczka, o.a., 2002). Förutsättningarna kan däremot ändras ifall 
verksamheten förbättras och utvecklas internt då det kan leda till högre produktivitet och 
kvalitet och därmed vara mer lönsamt än att outsourca (Bengtsson, o.a., 2005).  

3.2.3 Sammanfattning: Fördelar och risker med respektive alternativ 

Det framgår ett antal fördelar och risker med att en verksamhet antingen väljer outsourcing 
eller in-house. I Figur 7 sammanfattas dessa som ett antal faktorer med antingen ett plus- eller 
minustecken för att tydliggöra vilka fördelar och risker som vanligen uppstår vid respektive 
beslut enligt teorin. 
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Figur 7: Teorins fördelar och risker för outsourcing och in-house 

3.3 Kvalitet 

Kvalitet är ett begrepp med många definitioner till följd av den breda innebörden (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Deming (2000, s. 5) menar att kunden är den viktigaste delen i en produktion 
och att kvaliteten därmed ska uppfylla kundens behov och även syfta till att identifiera 
morgondagens kunders behov genom definitionen ”quality should be aimed at the needs of the 
customer, present and future”. Swedish Standards Institute (2005, s. 7) väljer att definiera 
kvalitet som ”grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” och med krav menas 
”behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. 
Swedish Standards Institute anser därmed att kvalitet ska ses utifrån kundens perspektiv 
(Sörqvist, 2001). Berman och Klefsjö (2012, s. 24) definierar begreppet som ”kvalitet på en 
produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”. Termen produkt definieras av Swedish Standards Institute (2005, s. 7) som 
”resultat av en grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar 
insatser till utfall”, vilket enligt Sörqvist (2001) kan innebära resultatet av tjänster, hårdvara, 
mjukvara eller processindustriprodukter alternativt en kombination av dessa. Bergman och 
Klefsjö (2012) menar med kvalitetsdefinitionen att en produkt inte bara ska möta kundernas 
behov utan även överträffa dess förväntningar för att skapa hög kvalitet och lojala kunder, vilket 
kan kopplas samman med Kanomodellen i Figur 8. Modellen är framtagen av Kano (1995) 
citerad i Bergman och Klefsjö (2012) och bygger på att outtalade behov över kundens förväntan 
måste bli tillgodosedda för att skapa hög kundtillfredsställelse och därmed en känsla av hög 
kvalitet hos kunden. 

 

Inköpt tjänst Faktorer T jänst i egen regi

+ Resurstillgång -

+ Fokus på kärnverksamhet -

+ Hög kvalitet -

+ Kundtillfredsställelse -

+ Kostnadsreduktion (fasta) -

+ Flexibilitet -

+ Investeringar -

+ Anpassa till förändrad efterfrågan -

+ Ledig kapacitet -

- Indirekta kostnader +

- Val av  fel leverantör +

- Kontroll +

- Ledtid +

- Intern kompetens - Konkurrenskraftig +

- Leverantörsberoende +
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Figur 8: Kanomodell för kundtillfredsställelse (Kano, 1995 refererad i Bergman och Klefsjö, 
2012) 

Modellen delar enligt Bergman och Klefsjö (2012) upp kundbehov i tre olika kategorier, varav 
det första behovet kallas ”basbehov” och inkluderar grundläggande behov som måste uppfyllas 
av produkten för att kunden inte ska bli missnöjd. Basbehov är underförstådda behov och 
därmed outtalade. Egenskaper som uppfyller basbehovet kallas ”nödvändiga egenskaper”. 
Vidare finns det ”uttalade behov” vilket är behov som kunden förväntas få uppfyllda och är 
viktiga för produkten och som är uttalade av kunden. Produktegenskaper som uppfyller behovet 
kallas ”förväntade egenskaper”. Det behov som uppfyller högst grad av kundtillfredsställelse 
kallas ”omedvetna behov”, vilka är oväntade hos kunden och därmed outtalade. Egenskaper 
som uppfyller behovet kallas ”attraktiva egenskaper” och utgör egenskaper som kunden 
antingen inte förväntades få uppfyllda av produkten eller som var helt oidentifierade hos 
kunden. Ifall tillverkaren identifierar dessa omedvetna behov och erbjuder attraktiva 
egenskaper till kunden får både produkten och organisationen större värde samt ökade 
konkurrensfördelar och kundlojalitet enligt Sörqvist (2001). 

3.3.1 Kvalitet och lönsamhet 

Kvalitet har stark koppling till både framgång och lönsamhet i en verksamhet. Enligt Bergman 
och Klefsjö (2012) kan god kvalitet bland annat leda till bra position på marknaden, korta 
ledtider och hög produktivitet. Begreppet delas upp i intern och extern kvalitet med syfte på 
hur interna respektive externa kunder upplever hög kvalitet i en verksamhet. En förbättrad 
intern kvalitet kan kopplas till färre omarbetningar och kassationer samt mindre störningar och 
kortare ledtider, vilket i sin tur leder till lägre kostnader. Slutligen leder det till större 
vinstmarginal och mindre bundet kapitel. Förhöjd extern kvalitet leder istället till färre 
reklamationer och möjligheten till högre pris på verksamhetens produkter eller tjänster samt 
större marknadsandelar. Båda processerna leder i slutänden till högre lönsamhet för 
verksamheten. Inom offentlig sektor är det dock svårare att mäta effekter av kvalitetsarbete 
vilket kan tänkas bero på att sektorn varken är vinstdrivande eller konkurrerar på samma sätt 
som privat sektor. Effekter av kvalitetsutveckling kan i offentlig sektor ses som besparingar av 
begränsade skattefinansierade resurser och högre servicegrad till medborgare. 

Målet med kvalitetsutveckling är till stor del att öka kundtillfredsställelsen med lägre 
resursåtgång och därmed uppnå både intern och extern effektivitet (Swedish Institute for 
Quality, 2017). En effektivare verksamhet genom kvalitetsutveckling leder till minskade 
kostnader och förbättrat ekonomiskt resultat (Sörqvist, 2001). 

3.3.2 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbrister uppstår då varor eller tjänster inte uppfyller kundens behov på ett 
kostnadseffektivt sätt, vilket kan kännetecknas av omarbete, kassation, missnöje, förseningar 
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eller justeringar. Kostnaderna för dessa brister kallas kvalitetsbristkostnader och begreppet kan 
enligt Sörqvist (2001, ss. 31-32) definieras som ”de totala förluster som uppstår genom att ett 
företags produkter och processer inte är fullkomliga”. 

Kvalitetsbristkostnader kan vanligtvis uppmätas till 10–30% av omsättningen i en verksamhet 
(Sörqvist, 2001). Trots att det kräver stora investeringar att skapa hög kvalitet är kostnaden för 
bristande kvalitet desto dyrare i långa loppet (Bergman & Klefsjö, 2012). För att kunna mäta 
och minimera kostnaderna och arbeta med kvalitetsutveckling måste kunskap om vilka 
kvalitetsbristkostnader som existerar finnas inom verksamheten. Kvalitetsbristkostnader kan 
enligt Sörqvist (2001) förkortas KBK och delas in i fem nivåer; traditionella KBK, dolda KBK, 
förlorade intäkter, kundernas kostnader samt samhällsekonomiska kostnader. Nivåerna kan 
ses i Figur 9 genom illustration av ett isberg där endast traditionella KBK är synliga och 
resterande dolda. 

 

 

Figur 9: Kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 2001) 

Traditionella KBK upptäcks ofta i produktion som icke värdeskapande tid menar Sörqvist 
(2001), men är ofta okända i tjänsteföretag. Kostnaderna består vanligtvis av akuta problem 
som kan ses i det ekonomiska redovisningssystemet, exempelvis kassationer, omarbete och 
reklamationer. Dolda KBK innebär resterande kostnader som direkt påverkar verksamheten 
men som är dolda i det ekonomiska redovisningssystemet, exempelvis direkt lön, direkt 
material och tillverkningsomkostnader. Förlorade intäkter inkluderar kostnader som 
verksamheten går miste om genom att leverera varor och tjänster som inte tillfredsställer 
kundens behov, vilket kan leda till minskad försäljning och risk att gå miste om potentiella 
kunder. Kundernas kostnader innebär förluster som går ut över externa kunder till följd av 
bristande kvalitet, vilket har en stark koppling till kostnader för förlorade intäkter. Då 
verksamheter idag ofta fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med kunder blir det ännu 
viktigare att vara uppmärksam på kvalitetsbrister som leder till förhöjda kostnader hos kunden. 
Kortsiktig optimering av företagets situation är därför inte hållbart. Sista nivån av 
kvalitetsbristkostnader är samhällsekonomiska kostnader som drabbar samhället på grund av 
bristande kvalitet hos verksamheter, exempelvis genom försämrad miljö. 

3.3.3 Tjänstekvalitet 

Tjänstekvalitet bestäms till stor del i utförandet enligt Bergman och Klefsjö (2012) och därmed 
när tjänsteleverantör möter kunden, vilket Normann (2002) kallar ”det avgörande ögonblicket” 
där leverantören har möjlighet att övertyga kunden om tjänstens kvalitet. Om det däremot sker 
ett fel i det här ögonblicket är det oftast för sent att göra något åt det när mötet är över. 
Kvaliteten i en tjänst ligger därmed i stor utsträckning i kundens ögon och totalupplevelse, 
vilket gör att kundens subjektiva bedömning av tjänsten är central ur kvalitetssynpunkt och vid 
utveckling av tjänster (Edvardsson, 1996). Kundens uppfattning och upplevelse är även 
utgångspunkten för definitioner och mätningar av kvalitet. Flertalet forskare ansåg redan på 
1980-talet att begreppet kundupplevd tjänstekvalitet är resultatet av en utvärdering av upplevd 
tjänst i förhållande till förväntad tjänst. Den konceptualiseringen av begreppet är dominerande 
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och definieras vanligtvis som upplevd tjänst minus förväntad tjänst (Lindquist & Persson, 
1997).  

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) utformade en modell över kundupplevd 
tjänstekvalitet kallad ”gapmodellen” som visas i Figur 10. I modellen kan tre aspekter av 
kundupplevd tjänstekvalitet urskiljas vilka tillsammans avgör upplevd kvalitet. Första aspekten 
handlar enligt Lindquist och Persson (1997) om att kunden utvärderar tjänstens kvalitet utifrån 
tio stycken dimensioner som är giltiga för alla typer av tjänster. Andra aspekten är att upplevd 
tjänstekvalitet jämförs med förväntad tjänstekvalitet och att det skapar ett gap som avgör hur 
god, eller bristfällig, kvaliteten är. Om upplevd tjänst inte når upp till förväntad tjänst kommer 
kunden anse att kvaliteten är bristande och otillfredsställande. Om upplevd tjänst däremot 
möter förväntad tjänst kommer kvaliteten upplevas som tillfredsställande och om upplevd 
tjänst överträffar förväntad tjänst, och därmed skapar ett positivt gap, kommer kunden anse att 
kvaliteten är mycket tillfredsställande. Tredje aspekten som påverkar kundupplevd 
tjänstekvalitet är att kundens förväntningar bestäms av andra kunders rekommendationer och 
varningar samt egna behov och erfarenheter. 

 

 

Figur 10: Gapmodell (Parasuraman, o.a., 1985). Översatt dels av Edvardsson (1996) och dels 
av Lindqvist och Persson (1997). Originalmodell kan ses i Bilaga 4. 

 

Kvalitetsdimensioner för tjänster 

Bergman och Klefsjö (2012) refererar till Parasuraman, o.a. (1990) vid beskrivning av 
kvalitetsdimensioner för tjänster i Figur 11, där delvis översatta dimensioner från gapmodellen 
finns med samt delvis nya dimensioner. 
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Figur 11: Kvalitetsdimensioner för tjänster (Parasuraman, o.a., 1990 refererad i Bergman och 
Klefsjö, 2012). 

Kvalitetsdimensionerna som tagits fram av Parasuraman, o.a. (1985) i gapmodellen för att visa 
på hur kunder bedömer tjänstekvalitet har i efterhand halverats i antal och består nu delvis av 
tidigare dimensioner från gapmodellen men även nya dimensioner, vilket kan ses i Figur 12. 
 

 

Figur 12: Kvalitetsdimensioner för tjänster (Parasuraman, o.a., 1988 refererad i Cronin och 
Taylor, 1992). Översatt av Edvardsson (1996). Originalmodell kan ses i Bilaga 5. 

Påtaglighet förklaras som tjänsteleverantörens fysiska miljö, exempelvis lokaler och utrustning. 
Pålitlighet innebär förmågan att utföra tjänster som åtagits på korrekt sätt och att 
prisuppgörelser, tidsramar och andra bestämmelser följs. Villighet/Beredskap handlar om att 
utföra tjänsten snabbt samt ställa upp och vara tillgänglig för kunden. Säkerhet handlar om 
tjänsteutövarens kompetens och förmåga att skapa tillit och förtroende hos kunden 
(Edvardsson, 1996). Empati/Inlevelse har inte definierats utav Edvardsson (1996) men enligt 
Nationalencyklopedin (2017a, 2017b) kan empati definieras som ”förmågan att uppfatta och 
uppleva en annan människas känslor” och inlevelseförmåga som ”förmågan att sätta sig in i 
andras känslor, önskningar och uppfattningar”. 

Trots att det finns flera generella faktorer som påverkar tjänstekvalitet, menar Thomasson 
(1989, 1993) med referens till Edvardsson (1996) att tjänstekvalitet ofta är beroende av kundens 
relation med tjänsteutövaren och att kundens förtroende i stor utsträckning är personrelaterat. 
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3.4 Kostnader vid outsourcing och in-house 

Beslut om att köpa in verksamhet eller hålla verksamhet i egen regi påverkar organisationens 
kostnader, men att identifiera samtliga kostnader som involveras är oftast svårt (Monczka, o.a., 
2009). Det är viktigt att verksamheten tar hänsyn till både direkta kostnader som kopplas direkt 
till en kostnadsbärare och indirekta kostnader som innebär att kostnader kopplas till aktiviteter 
och sedan fördelas ut på flera kostnadsbärare, vilket även kallas overheadkostnader. 
Kostnadsfördelningen beror dock på hur organisationen redovisar sina kostnader (Olhager, 
2013). Kostnader kan också delas upp i rörliga och fasta kostnader, där rörliga förändras när 
verksamhetsvolymen ändras medan fasta inte förändras beroende på volym (Monczka, o.a., 
2009). Verksamhetsvolym behöver enligt Kullvén, Johansson och Ax (2009) inte endast vara 
produktionsvolym eller försäljning utan kan även ta andra uttryck och kallas då 
kostnadsdrivare, vilket exempelvis kan vara antal underhållstimmar, antal inköp eller antal 
kunder. 

3.5 Kostnadseffektivitet inom vården 

Behovet av att prioritera resursfördelning på ett effektivt sätt inom vården uppstod till följd av 
ökade kostnader inom sektorn (Neumann, Sanders, Russell, Siegel, & Ganiats, 2017). I 
samband med det växte en teknik fram kallad ”cost-effectiveness analysis” (CEA), vilket kan 
översättas till kostnadseffektivitetsanalys enligt Lindgren (2012), som främst används vid 
hälsovårdsbeslut för att kunna göra prioriteringar och ta beslut som är kostnadseffektiva. 
Kostnadseffektivitet förklaras som en kvot mellan effekt och kostnad av en åtgärd (Carlsson, 
o.a., 2007). När ett val mellan olika åtgärder ska tas bör ett rimligt förhållande mellan kostnad 
och effekt eftersträvas, där effekten exempelvis kan mätas genom förbättrad hälsa och 
livskvalitet. Att förflytta resurser från kostnadsineffektiva insatser till kostnadseffektiva 
insatser kan förbättra vårdsektorns fördelningseffektivitet (Tan-Torres Edejer, o.a., 2003). 

Genom att uppskatta effekt och kostnad för samtliga åtgärder kan en 
kostnadseffektivitetsanalys visa på trade-offs som existerar bland åtgärderna (Neumann, o.a., 
2017). Resultatet av analysen sammanställs ofta genom att redovisa vilken kostnad som krävs 
vid respektive åtgärd för att kunna uppnå en viss effekt. Ibland är beslutet om vilken åtgärd 
som ska väljas ett enkelt val, då kostnaderna är lägre men effekten högre än andra åtgärder. Det 
blir däremot svårare ifall en åtgärd ger högre effekt än resterande men även kostar mer. 
Situationen blir också komplicerad ifall verksamheten måste frigöra resurser från andra 
områden för att ha råd med dyrare och effektivare åtgärder i en annan del av organisationen. 
Då kan vissa delar av verksamheten bli lidande på grund av billigare åtgärder som eventuellt 
har sämre effekt, medan en annan del istället blir effektivare vilket leder till suboptimering. 
Lindgren (2012) menar att resultatet av resursförbrukning vanligtvis inte mäts i pengar vid en 
kostnadseffektivitetsanalys utan i fysiska enheter, där syftet är att resultatmåttet ska väljas 
utifrån vad som ger mest relevant information i linje med verksamhetens mål om 
resursanvändning. En princip vid utförandet av trade-offs i kostnadseffektivitetsanalyser är att 
kostnaden per resursanvändning divideras med nyttan per resursanvändning vilket ger en kvot 
som visar kostnaden per effektenhet (Neumann, o.a., 2017). 

Användandet av kostnadseffektivitetsanalyser inom vårdsektorn har ökat drastiskt under åren 
med tillämpningar på olika typer av insatser. Men metoden har även stött på motstånd enligt 
Neumann, o.a. (2017) vilket kan bero på verksamhetspolicys, etiska problem eller ett politiskt 
tryck om att vård med effekt ska levereras oavsett kostnad. Trots det är det ändå av allmän 
överenskommelse att kostnadseffektivitetsanalyser kan användas som vägledning i 
beslutstagande för att maximera önskat resultat med finansiella begränsningar.
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4 Empiri  

Inledningsvis ger kapitlet en översiktlig beskrivning av fallföretaget och tjänsten som 
undersöktes i fallstudien. Vidare presenteras empiri som samlades in genom 
datainsamlingsmetoderna. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Nässjö Socialförvaltning, som hädanefter benämns kommunen, omfattar två stabsfunktioner 
och fyra huvudavdelningar vilket visas i Figur 13. Huvudavdelningarna består i sin tur av en 
eller flera underordnade enheter som totalt sett inkluderar ekonomiskt bistånd, stöd till barn 
och ungdomar, äldreomsorg, stöd till funktionsnedsättning samt hemsjukvård. 

 

Figur 13: Verksamhetsbeskrivning av Nässjö Socialförvaltning 

I kommunen utövas en teknisk tjänst kallad hjälpmedelstekniker som reparerar och servar 
verksamhetens hjälpmedel. Arbetsuppgifterna inkluderar även montering och transport samt 
kvalitetsbedömning av hjälpmedel. Tjänsteutövaren ansvarar för flertalet avdelningar inom 
kommunen, men i fallstudien undersöktes endast huvudavdelningen ”Särskilt boende äldre” 
som tillhandahåller bostäder och platser för heldygnsvistelser i form av vård och omsorg för 
äldre personer med särskilda behov. Avdelningen består av 324 lägenheter i 11 fastigheter och 
inkluderar totalt tio enhetschefer. Målgruppen är främst personer i åldern 65 år och uppåt, men 
det förekommer avvikelser utifrån behov.  

Kommunen hade tidigare egen anställd hjälpmedelstekniker som ansvarade för alla 
arbetsuppgifter som tillhörde tjänsten, men på grund av ändrade förutsättningar valde 
kommunen att börja köpa in tjänsten från extern part vilket innebär att tjänsteleverantören 
ansvarar för att arbetsuppgifterna utförs enligt avtalat. Då kommunen står inför beslut om 
vidare anskaffning av tjänsten som hjälpmedelstekniker bör utvärdering ske för framtida 
riktning.  

4.2 Kvalitetsdimensioner 

Eftersom flertalet författare inom litteraturområdet för tjänstekvalitet hänvisar till 
kvalitetsdimensionerna skapade av Parasuraman, o.a. (1985), som kan ses i Figur 12, användes 
en översättning av dimensionerna för att mäta kvalitet i fallstudien. Översättningen är gjord av 
Edvardsson (1996) och består av följande faktorer: påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap, 
säkerhet och empati/inlevelse.  



Empiri 

20 

 

4.2.1 Värdering av kvalitetsdimensionernas betydelse 

Kvalitetsdimensionernas betydelse för tjänsten som hjälpmedelstekniker samlades in genom 
enkäter där kunderna värderade dimensionerna utifrån en skala på ett till fem, där ett är minst 
viktigast och fem viktigast. Resultatet av enkätundersökningen ses i Tabell 3. 

Tabell 3: Värdering av kvalitetsdimensioner 

 

Betydelsen av pålitlighet värderades högst av kunderna vilket innebär att förmågan att utföra 
arbetet på korrekt sätt och följa tidsramar är det viktigaste för en tjänsteutövare att uppfylla för 
att uppnå hög tjänstekvalitet. Villighet/beredskap och säkerhet kommer strax därefter, 
empati/inlevelse samt påtaglighet anses däremot vara minst viktigast och väger därför inte lika 
tungt som resterande dimensioner vid kvalitetsbedömning. 

4.3 Upplevd kvalitet på tjänsten 

Genom intervjuer utvärderade kunderna tjänstekvaliteten för respektive utövare utifrån 
kvalitetsdimensionerna.  

4.3.1 Påtaglighet 

Påtaglighet kan förklaras som tjänsteutövarens fysiska miljö, såsom lokaler och utrustning 
(Edvardsson, 1996). I fallstudien kopplades dimensionen till hjälpmedelsteknikerns lokaler och 
resurser. 

Upplevd dimension vid tjänst i egen regi 

När tjänsten utfördes i egen regi fanns ett lager för hjälpmedel och reservdelar där 
hjälpmedelsteknikern utförde sitt arbete med reparation av hjälpmedel. Eftersom egen 
hjälpmedelstekniker hade ett hållbart tänk reparerades trasiga hjälpmedel i största mån med 
tillgänglig utrustning och reservdelar istället för att kassera och köpa in nya hjälpmedel. Det 
fanns även ett centrallager där hjälpmedel som inte användes för tillfället kunde lagras. 

Upplevd dimension vid inköpt tjänst 

Vid inköpt tjänsteutövare fanns ett bredare utbud av reservdelar eftersom tjänsteleverantören 
hade mer resurser inom området. Däremot fanns inget lager för hjälpmedel inom kommunen 
vilket ledde till brist på utrymme och att hjälpmedlen var tvungna att transporteras till 
tjänsteleverantörens lokaler vid reparation.  

4.3.2 Pålitlighet 

Med pålitlighet menas tjänsteutövarens förmåga att utföra tjänster som åtagits på korrekt sätt 
samt att tidsramar och andra bestämmelser följs (Edvardsson, 1996). I fallstudien kopplades 
dimensionen till hjälpmedelsteknikerns pålitlighet gällande tid.  

Upplevd dimension vid tjänst i egen regi 

Kommunen hade inga fasta tidsramar för hjälpmedelsteknikern i egen regi och därför inget 
system för uppföljning av tiderna. Dock upplevde kunderna att tjänsten utfördes inom en bra 
tidsram av egen hjälpmedelstekniker. Däremot ville tjänsteutövaren bli kontaktad via mejl och 
inte telefon vid felanmälningar, vilket kunderna ansåg fördröjde processen. Det fanns ingen 
ersättare till tjänsteutövaren vilket ledde till fördröjning av arbetsuppgifterna under 
semesterperiod samt vid sjukdom eller ledighet.  

Kvalitetsdim ensioner Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Sum m a Medelvärde

Påtaglighet 3 3 5 3 4 18 3,6

Pålitlighet 5 5 5 4 5 24 4,8

Villighet/Beredskap 5 5 4 4 5 23 4,6

Säkerhet 4 4 4 5 4 21 4,2

Empati/Inlevelse 3 3 3 5 3 17 3,4
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Upplevd dimension vid inköpt tjänst 

Kommunen hade avtalade tider och tidsintervall med tjänsteleverantören för inköpt 
hjälpmedelstekniker, men det skedde ingen uppföljning av tiderna hos kommunen. Behöriga 
arbetsterapeuter kunde kontrollera vilken dag som tjänsten utfördes på då det registrerades i 
datorsystemet, men inte några tidpunkter. Däremot upplevde kunderna att tjänsten utfördes 
snabbt, vanligtvis vardagen efter felanmälning. Upplevelsen bland majoriteten av kunderna var 
att tjänsten utfördes snabbare och med mindre störningar vid inköpt tjänsteutövare då 
möjligheten till ersättare fanns när ordinarie hjälpmedelstekniker inte var tillgänglig. 

4.3.3 Villighet/Beredskap 

Villighet/Beredskap handlar om tjänsteutövarens förmåga att ställa upp för kunden vid behov 
och vara tillgänglig (Edvardsson, 1996). Dimensionen undersöktes i fallstudien genom 
hjälpmedelsteknikerns service- och kommunikationsförmåga. 

Upplevd dimension vid tjänst i egen regi 

Vid tjänst i egen regi hade kunderna en personlig kontakt till hjälpmedelsteknikern vilket gav 
större möjligheter för kommunikation. Vissa kunder satt i samma lokal som 
hjälpmedelsteknikern. Samtliga kunder kunde kontakta tjänsteutövaren, men 
kommunikationen försvårades av att tjänsteutövaren ville bli kontaktad via mejl.  

Angående serviceförmågan uttalade kunderna att hjälpmedelsteknikern i egen regi utförde 
arbetet som behövdes och även kunde rådgiva i andra tekniska frågor utöver det som rörde 
hjälpmedlen. Arbetsterapeuter och sjuksköterskor var även ibland tvungna att hjälpa 
hjälpmedelsteknikern med montering av hjälpmedel och fick då avsätta tid från ordinarie 
arbetsuppgifter vilket försämrade serviceupplevelsen. 

Upplevd dimension vid inköpt tjänst 

Kommunikationen till inköpt hjälpmedelstekniker skedde mestadels via ett datorsystem som 
endast behöriga arbetsterapeuter hade tillgång till. Sjuksköterskor rapporterade till 
arbetsterapeuter som i sin tur rapporterade till tjänsteleverantören via systemet, vilket innebar 
ett extra led i kommunikationsprocessen. Det ledde till att sjuksköterskor fick sämre kontakt 
med hjälpmedelsteknikern och mindre kontroll på informationsflödet, men trots det upplevdes 
kommunikationen fungera bra. Arbetsterapeuter upplevde en bra kommunikation till 
tjänsteleverantören och ett enkelt och smidigt sätt att kommunicera på. Via datorsystemet 
kunde även bilder på trasiga hjälpmedel skickas vilket förenklade hela processen ytterligare. 
Det fanns koordinatorer tillgängliga hos tjänsteleverantören som vägledde arbetsterapeuter via 
telefon, men förutom det fanns liten muntlig kontakt.  

Kunderna upplevde ökad servicegrad vid inköpt hjälpmedelstekniker då tjänsteutövaren var 
hjälpsam och i hög grad ville skapa kundnöjdhet. Även vid akuta och oplanerade uppdrag fanns 
hjälpmedelsteknikern snabbt på plats och var mån om att hjälpa till. Kunderna upplevde inte 
några problem vid förfrågan om hjälp och tyckte att arbetsuppgifterna blev utförda utan att 
ifrågasättas. Koordinatorer hos tjänsteleverantören höjde servicenivån ytterligare genom att 
alltid vara tillgängliga och behjälpliga över telefon. En annan faktor som bidrog till servicenivån 
var tillgängligheten till ersättare som gjorde att det alltid fanns en hjälpmedelstekniker till 
hands vilket ledde till mindre sårbarhet i processen och mindre belastning för kunderna. 

4.3.4 Säkerhet 

Säkerhet innebär att tjänsteutövaren har kompetensen som krävs för uppdraget och för att 
skapa hög kvalitet på resultatet (Edvardsson, 1996). Det kopplades till fallstudien genom 
tjänsteutövarnas bedömning av kvalitet och hjälpmedlens kvalitetsnivå vid respektive utövare. 

Upplevd dimension vid tjänst i egen regi 

Hjälpmedelsteknikern i egen regi hade en subjektiv kvalitetsbedömning av hjälpmedlen som 
baserades på erfarenhet, vilket ledde till att gamla hjälpmedel reparerades gång på gång istället 
för att nya köptes in. Kunderna ansåg att kvaliteten på hjälpmedlen var relativt låg på grund av 
detta. 
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Upplevd dimension vid inköpt tjänst 

Inköpt hjälpmedelstekniker följde strikta kvalitetskriterier samt regler och krav från 
tjänsteleverantören vid bedömning av hjälpmedlens kvalitet vilket ledde till att hjälpmedlen 
byttes ut i stor utsträckning samt att bedömningen var objektiv. Kunderna uppgav att 
hjälpmedlens kvalitet var hög, däremot upplevde sjuksköterskor även att nya hjälpmedel köptes 
in för ofta och inte alltid var lika funktionella och ergonomiska som tidigare.  

4.3.5 Empati/Inlevelse 

Nationalencyklopedin (2017a, 2017b) förklarar empati som förmågan att uppfatta en annan 
människas känslor och inlevelse som en förmåga att sätta sig in i en annan människas 
önskningar och uppfattningar. Det kopplades till hjälpmedelsteknikerns bemötande av kunden. 

Upplevd dimension vid tjänst i egen regi 

Bemötandet från hjälpmedelsteknikern i egen regi var inte helt positivt. Konflikter och 
diskussioner uppstod mellan tjänsteutövaren och kunderna vilket minskade kvalitetsnivån på 
bemötandet. 

Upplevd dimension vid inköpt tjänst 

Bemötandet från inköpt hjälpmedeltekniker var väldigt positivt bland kunderna som tyckte att 
tjänsteutövaren hade ett trevligt mottagande och var kundfokuserad. 

4.4 Uppfyllelse av kvalitetsdimensionerna  

Tjänstens uppfyllelse av kvalitetsdimensionerna mättes genom enkäter, se Bilaga 2 och 3, där 
kunderna bedömde hur väl respektive tjänsteutövare uppfyllde varje dimension på en skala från 
ett till fem, där ett betydde att tjänsteutövaren inte uppfyllde kvalitetsdimensionen alls och fem 
att dimensionen uppfylldes mycket väl. En sammanställning av resultatet presenteras i Tabell 
4 och Tabell 5. 

Tabell 4: Kvalitetsdimensionernas uppfyllelse vid tjänst i egen regi 

 

Tabell 5: Kvalitetsdimensionernas uppfyllelse vid inköpt tjänst 

 

Viktigt att adressera är att ”Person 3” i Tabell 4 ansåg att tjänsten i egen regi uppfyllde 
kvalitetsdimensionerna på en mycket lägre nivå än resten av respondenterna. För att kunna 
jämföra resultatet mellan tjänst i egen regi och inköpt tjänst utan ”Person 3” i beräkningarna 
skedde en kontroll av hur medelvärdena skiljer sig utan den respondenten, vilket visas i Tabell 
6 och Tabell 7. 

Tabell 6: Kvalitetsdimensionernas uppfyllelse vid tjänst i egen regi utan "Person 3" 

 

Kvalitetsdim ensioner Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Sum m a Medelvärde

Påtaglighet 3 3 2 4 3 15 3

Pålitlighet 5 5 2 4 3 19 3,8

Villighet/Beredskap 4 4 1 3 3 15 3

Säkerhet 4 4 2 3 2 15 3

Empati/Inlevelse 3 3 2 3 2 13 2,6

Kvalitetsdim ensioner Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Sum m a Medelvärde

Påtaglighet 3 3 5 4 4 19 3,8

Pålitlighet 5 5 4 4 5 23 4,6

Villighet/Beredskap 5 5 5 4 5 24 4,8

Säkerhet 5 5 5 5 4 24 4,8

Empati/Inlevelse 4 4 3 5 3 19 3,8

Kvalitetsdim ensioner Person 1 Person 2 Person 4 Person 5 Sum m a Medelvärde

Påtaglighet 3 3 4 3 13 3,3

Pålitlighet 5 5 4 3 17 4,3

Villighet/Beredskap 4 4 3 3 14 3,5

Säkerhet 4 4 3 2 13 3,3

Empati/Inlevelse 3 3 3 2 11 2,8
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Tabell 7: Kvalitetsdimensionernas uppfyllelse vid inköpt tjänst utan "Person 3" 

 

Trots att värderingen gjord av ”Person 3” skilde sig från resten av respondenternas så hade det 
ingen påverkan på vilket alternativ som gav högst kvalitetsnivå, inköpt tjänst uppfyllde ändå 
högre kvalitet i samtliga dimensioner. Däremot blev differensen mellan tjänsteutövarnas 
uppfyllelse mindre utan ”Person 3”, då uppfyllelsen av inköpt tjänst minskade och uppfyllelsen 
av tjänst i egen regi ökade. Då det inte var någon markant skillnad tog studien ändå 
fortsättningsvis med ”Person 3” i beräkningar och jämförelser för att basera studien på fler 
svarsalternativ. 

I Figur 14 visas en sammanställning av hur varje kvalitetsdimension uppfylldes av respektive 
tjänsteutövare genom ett diagram med fem cirklar som representerar varsin betygsnivå på skala 
1 till 5. Det framgår att inköpt tjänsteutövare uppfyllde alla kvalitetsdimensioner på en högre 
nivå än tjänsteutövare i egen regi, med mest skillnad i villighet/beredskap och säkerhet. Det 
betyder att inköpt tjänsteutövare hade en betydligt högre kommunikations- och servicenivå 
samt förmåga att skapa högre kvalitetsnivå på hjälpmedlen och följa högre kvalitetskriterier. 

 

 

 

Figur 14: Tjänsteutövarnas uppfyllelse av kvalitetsdimensionerna 

4.5 Kostnad 

Total årskostnad för respektive tjänsteutövare togs fram av kommunen, men då kostnaderna 
bokfördes på olika sätt vid inköpt respektive egen tjänsteutövare fanns inte möjlighet att ta fram 
alla kostnader som påverkades av tjänsten i beräkningarna av kostnadseffektivitet. Därför togs 
endast direkta personalkostnader för tjänst i egen regi och direkta servicekostnader för inköpt 
tjänst med i studien och därmed inga indirekta kostnader. Kostnadsposterna som ingick i 

Kvalitetsdim ensioner Person 1 Person 2 Person 4 Person 5 Sum m a Medelvärde

Påtaglighet 3 3 4 4 14 3,5

Pålitlighet 5 5 4 5 19 4,8

Villighet/Beredskap 5 5 4 5 19 4,8

Säkerhet 5 5 5 4 19 4,8

Empati/Inlevelse 4 4 5 3 16 4
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summan samlades in genom dokumentstudier och visas i Tabell 8 för tjänst i egen regi och 
Tabell 9 för inköpt tjänst. 

Tabell 8: Kostnadsmodell för tjänst i egen regi 

 

Total personalkostnad för tjänst i egen regi under ett år var cirka 430 000 kronor. Modellen 
visar att kostnaden bestod av lönekostnad samt sociala avgifter och därmed inga 
overheadkostnader. Kostnadsmodellen bestod endast av fasta kostnader.  

Tabell 9: Kostnadsmodell för inköpt tjänst 

 
 

Total servicekostnad för inköpt tjänst under ett år var cirka 210 000 kronor. Modellen bestod 
endast av rörliga kostnader som styrdes utav hur många timmar tjänsteutövaren arbetade, hur 
lång sträcka som behövdes köras, ifall reparation var tvunget att ske akut samt ifall det 
behövdes en eller två tjänsteutövare vid montering. 

Lönekostnad median (kr/mån) 25 800

Sociala avgifter (%) 38,46

Kostnad för sociala avgifter median (kr/mån) 9 922

Personalkostnad för tjänsteutövare i egen regi

Arbetstid inkl. restid (kr/timme) 280

Milersättning (kr/mil) 55

Akutavgift för reparation (kr/tillfälle 500 + Arbetstid och restid

Montering (kr/timme) 1 person = 280, 2 personer = 560

Personalkostnad för inköpt tjänsteutövare
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5 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom analys av studiens empiriska resultat 
samt jämförelse med det teoretiska ramverket för att på så sätt uppfylla syftet.  

5.1 Vilka fördelar och risker gällande kvalitet kan identifieras vid 
tjänsteköp respektive tjänst i egen regi inom sektorn för vård och 
omsorg?    

Kvaliteten på inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi undersöktes delvis i studien genom 
intervjuer. Insamlad empirisk data analyseras nedan fram till fördelar och risker för respektive 
tjänsteutövare och jämförs med teori. 

5.1.1 Inköpt tjänst 
 
Enligt Stacey (1998) är ökade resurstillgångar ett motiv till varför verksamheter väljer 
outsourcing, vilket stämmer överens med empirin som visade att fallföretaget hade mindre 
resurser och reservdelar för att utföra tjänsten än vad inköpt tjänst hade då tjänsteleverantören 
var specialiserad inom området. Med inköpt tjänst fanns även tillgång till koordinatorer hos 
tjänsteleverantören som utgjorde en viktig resurs för kunderna vid behov av hjälp. Enligt 
Monczka, o.a. (2009) är ökad flexibilitet en fördel vid outsourcing vilket stämmer överens med 
empirin då kunderna upplevde att inköpt tjänst i större utsträckning utfördes vid akuta och 
oplanerade problem än vid tjänst i egen regi. Förhöjd kundtillfredsställelse till följd av hög 
kvalitet är en fördel vid outsourcing enligt Tompkins (2005) vilket stämmer överens med 
empirin då samtliga kunder upplevde en förhöjd kvalitetsnivå på arbetet som utfördes av inköpt 
tjänsteutövare och överlag var mer tillfredsställda och nöjda med inköpt tjänst än tjänst i egen 
regi. Weele (2010) menar att kommunikationsproblem mellan köpande organisation och extern 
leverantör är en risk vid outsourcing, vilket inte stämmer överens med empirin då det 
integrerande datorsystemet som användes vid inköpt tjänsteutövare förenklade 
kommunikationen och underlättade processen. Därför var förenklad kommunikation en ny 
identifierad fördel vid inköpt tjänst, eftersom empirin visade på detta men inte teorin. 
Ytterligare nya identifierade fördelar vid inköpt tjänst var kortare ledtid då tjänsten utfördes 
snabbare med mindre störningar i processen samt högre kundbemötande och servicegrad 
eftersom kunderna upplevde större kundfokus och hjälpsamhet. Bergman och Klefsjö (2012) 
menar dock att kortare ledtider och mindre störningar är ett vanligt förekommande resultat av 
förhöjd, intern kvalitet vilket bekräftar den nya identifierade fördelen. Även tillgänglighet var 
en ny fördel som identifierades i empirin vilket grundade sig i att inköpt tjänst hade ersättare 
som gjorde att det alltid fanns en tjänsteutövare tillgänglig. Det gjorde också att det var enklare 
att anpassa verksamheten till förändrad efterfrågan, vilket Monczka, o.a. (2002) menar är en 
fördel vid outsourcing, eftersom kunderna uppgav att ersättare till tjänsten kunde täcka upp 
ökade behov vilket även hör ihop med flexibiliteten. 

5.1.2 Tjänst i egen regi 

Bengtsson, o.a. (2005) menar att en fördel vid verksamhet in-house är att kompetens behålls 
internt. Empirin visade att tillräcklig kompetens fanns internt vid tjänstutövare i egen regi för 
att kunna utföra tjänstens arbetsuppgifter och hjälpa kunderna med det som behövdes, 
däremot ansågs tjänsten ha uppfyllts på en lägre nivå vid tjänst i egen regi jämför med inköpt. 
Tjänsteutövare i egen regi hade dock även kompetens inom andra områden och kunde därmed 
rådgiva i fler tekniska frågor inom kommunen vilket gjorde att det blev en ny identifierad fördel 
för tjänst i egen regi. Bättre kontroll över processen är en fördel som uppstår vid verksamhet 
in-house enligt Monczka, o.a. (2009) vilket kan kopplas till empirin där det framgick att alla 
kunder hade möjlighet att kontakta tjänsteutövaren i egen regi och därmed hade kontroll på 
informationsflödet till skillnad från inköpt tjänsteutövare där endast arbetsterapeuter hade 
möjlighet att kontakta. Arbetsterapeuter menade däremot att det integrerande datorsystemet 
vid inköpt tjänst bidrog till större kontroll på processen än vid tjänst i egen regi eftersom 
möjligheten till att kontrollera tidpunkt för när tjänsten blivit utförd fanns. Empirin stämmer 
därför delvis överens med teorin, men inte helt och hållet då datorsystemet inte existerade vid 
tjänst i egen regi. Om man ska se utifrån alla kunders perspektiv fanns det ändå bättre kontroll 
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vid tjänst i egen regi. Angående det faktum att alla kunder hade möjlighet att kontakta 
tjänsteutövaren i egen regi gjorde att kommunikationsmöjligheter identifierades som en ny 
fördel. Axelsson (1998) menar att fokuset på kärnverksamheten blir större vid outsourcing än 
vid in-house, vilket hör ihop med att Bengtsson, o.a. (2005) menar att in-house leder till mindre 
ledig kapacitet eftersom mindre resurser frigörs och det därför inte finns lika mycket tid eller 
resurser att fokusera på det som anses vara kärnverksamheten. I empirin var tjänsteutövaren 
endast anställd för tjänstens syfte och påverkade därför inte ledig kapacitet, däremot framgick 
det under intervjuerna att kunderna ibland fick hjälpa tjänsteutövaren i egen regi med 
arbetsuppgifter vilket tog tid från kärnverksamheten, något som inte behövdes vid inköpt 
tjänst, och därmed kunde ses som att ledig kapacitet och fokus på kärnverksamheten indirekt 
blev mindre. Konflikter var en ny risk som identifierades då kunderna uppgav att diskussioner 
uppstod med tjänsteutövaren i egen regi.  

5.1.3 Sammanställning av identifierade fördelar och risker gällande kvalitet för 
inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi  

Identifierade fördelar och risker gällande kvalitet vid inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi 
presenteras i Figur 15. Sammanställningen består delvis av faktorer som identifierades både i 
empiri och teori och därmed bekräftades av varandra vilket gör att faktorerna kopplas till Figur 
7. Men det finns även nya fördelar och risker som enbart identifierades i empirin, vilket 
markeras med kursiv stil. Fördelar och risker som identifierades i teorin men inte på 
fallföretaget tas inte med i sammanställningen och inte heller sådana som inte är 
kvalitetsrelaterade. 

Fördelar och risker för inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi visas genom antingen ett plus- 
eller minustecken, där plustecknet innebär att tjänsteutövaren har en fördel i faktorn medan 
ett minustecken betyder en riskfaktor för tjänsteutövaren. Riskfaktorerna kan utgöra 
förbättringsmöjligheter för att höja tjänsteutövarnas kvalitetsnivå. 
 

    

Figur 15: Fördelar och risker för inköpt tjänst och tjänst i egen regi 

5.2 Ger inköpt tjänst eller tjänst i egen regi högst kostnadseffektivitet 
inom sektorn för vård och omsorg? 

Kostnader för inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi undersöktes i fallstudien genom 
dokumentstudier och kopplas nedan samman med teori om kostnader vid outsourcing 

Inköpt tjänst Faktorer T jänst i egen regi

+ Hög kvalitet -

+ Ledig kapacitet -

+ Fokus på kärnverksamhet -

+ Resurstillgång -

+ Flexibilitet -

+ Anpassa till förändrad efterfrågan -

+ Kundtillfredsställelse -

- Kontroll +

- Kommunikationsmöjligheter +

- Kompetens inom andra områden +

+ Ledtid -

+ Förenklad kommunikation -

+ Kundbemötande -

+ Konflikter -

+ Servicegrad -

+ Tillgänglighet -
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respektive verksamhet in-house. Tjänsteutövarnas kostnader sätts i relation till dess uppfyllda 
kvalitetsnivå, som erhölls genom enkäter, för att få fram vilket alternativ som är mest 
kostnadseffektivt vilket också jämförs med teorin. 

5.2.1 Kostnader  

Ett företags kostnader ser olika ut beroende på om verksamheten outsourcar eller utförs in-
house och vid ett beslut mellan alternativen är det viktigt att ta hänsyn till både direkta och 
indirekta kostnader (Monczka, o.a., 2009). I fallstudien kunde inga indirekta kostnader 
identifieras och därför togs endast hänsyn till direkta kostnader som påverkades av tjänsten. 
Insamlad empiri visade en stor skillnad i kostnad mellan inköpt tjänst och tjänst i egen regi 
inom kommunen. Kostnadsskillnaden kan bero på att alla inblandade kostnader inte tagits med 
i beräkningarna, vilket enligt Bengtsson, o.a. (2005) ofta är ett problem då det är komplicerat 
att identifiera indirekta kostnader. Men det kan också bero på att dolda kvalitetsbristkostnader 
uppstått hos kommunen vid tjänst i egen regi, vilket Sörqvist (2001) förklarar som kostnader 
som direkt påverkar verksamheten i form av direkt lön, direkt material och 
tillverkningsomkostnader som kan kopplas till att tjänsteutövaren omarbetade och reparerade 
hjälpmedlen i större utsträckning än att kassera och köpa in nya. Empirin visade att inköpt 
tjänst var det mest kostnadsfördelaktiga alternativet för kommunen, vilket stämmer överens 
med teorin om att outsourcing genererar fördelar i form av kostnadsreduktion (Tompkins, 
2005). 

Beslut om outsourcing respektive verksamhet in-house är också en fråga om fasta eller rörliga 
kostnader som antingen förändras tillsammans med verksamhetsvolymen eller inte (Monczka, 
o.a., 2009). Rörliga kostnader brukar öka vid outsourcing av verksamhet och därmed ersätta 
fasta kostnader, medan fasta kostnader brukar öka vid verksamhet in-house (Liu & Tyagi, 2017; 
Reiss, 2015). Det stämmer överens med empirin som visade att kostnadsmodellen vid inköpt 
tjänst enbart bestod av rörliga kostnader medan kostnadsmodellen för tjänst i egen regi endast 
bestod av fasta kostnader. Kostnaden för tjänst i egen regi är därmed konstant, medan 
kostnaden för inköpt tjänst förändras utifrån hur mycket uppdrag som finns i kommunen 
gällande underhåll och reparation av hjälpmedel. Kullvén, o.a. (2009) menar att 
verksamhetsvolym inte behöver associeras med produktionsvolym, utan kan utgöras av antal 
underhållstimmar och kallas då kostnadsdrivare vilket är fallet i empirin. 

5.2.2 Kvalitet 

Kvalitetsdimensionerna värderades av kunderna utifrån dess betydelse för hög tjänstekvalitet, 
där det framgick att pålitlighet var den viktigaste dimensionen att uppfylla. Kunderna 
värderade också respektive tjänsteutövares uppfyllelse av kvalitetsdimensionerna. I Tabell 10 
och Tabell 11 visas medelvärden för kvalitetsdimensionernas betydelse för tjänstekvalitet och 
dess uppfyllelse av tjänsteutövarna. Medelvärdena multiplicerades för att få fram ett 
kvalitetsindex. Det totala kvalitetsindexet visar hur väl tjänsteutövaren uppfyllde tjänsten i 
form av kvalitet med hänsyn till hur betydelsefull respektive dimension är för kunden. 

Tabell 10: Kvalitetsindex för tjänst i egen regi 

 

 
 
 
 

Kvalitetsdim ensioner Värdering Uppfyllelse: T jänst i egen regi Kvalitetsindex

Påtaglighet 3,6 3 10,8

Pålitlighet 4,8 3,8 18,24

Villighet/Beredskap 4,6 3 13,8

Säkerhet 4,2 3 12,6

Empati/Inlevelse 3,4 2,6 8,84

64,28

12,856

13

Sum m a

T otalt m edelvärde 

Avrundat m edelvärde
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Tabell 11: Kvalitetsindex för inköpt tjänst 

 

Belcourt (2006) menar att outsourcing av verksamhet leder till kvalitetsförbättringar. Tabell 10 
visar att tjänst i egen regi genererade ett totalt kvalitetsindex på 13, medan Tabell 11 visar att 
inköpt tjänst genererade ett totalt kvalitetsindex på 18, vilket betyder att inköpt tjänst skapade 
högst kvalitetseffekt.  

5.2.3 Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet beskrivs som en kvot mellan en åtgärds effekt och kostnad där eftersträvan 
är att få ett rimligt förhållande mellan dessa (Carlsson, o.a., 2007). I empirin mättes 
kostnadseffektivitet genom kvalitetseffekt i förhållande till kostnad för tjänsten som 
hjälpmedelstekniker. För att undersöka vilket alternativ att anskaffa tjänsten på som är mest 
kostnadseffektivt måste därför kvalitetsindexet för respektive tjänsteutövare sättas i relation till 
årskostnaden och sedan jämföras med varandra. 
 
Inköpt tjänst 
 
Årskostnaden för inköpt tjänst var cirka 210 000 kronor och kvalitetseffekterna var på nivå 18. 
Empirin visade att inköpt tjänsteutövare genererade högre nivå på samtliga 
kvalitetsdimensioner jämfört med tjänsteutövare i egen regi och Belcourt (2006) menar att 
ökad kvalitet vid outsourcing kan grunda sig att det är enklare att ställa högre krav på externa 
leverantörer via kontrakt än på anställda. Det kan exempelvis kopplas till att det inom 
kommunen fanns fasta tidsramar för inköpt tjänsteutövare som kan ha bidragit till hög kvalitet, 
vilket det inte fanns för tjänsteutövare i egen regi.  
 
Tjänst i egen regi 
 
Årskostnaden för tjänst i egen regi var cirka 430 000 kronor och genererade kvalitetseffekter 
på nivå 13. Det resulterar i lägre kostnadseffektivitet eftersom verksamheten då får betala mer 
resurser för lägre effekt. Att låg kvalitet leder till höga kostnader menar Sörqvist (2001) kan 
bero på kvalitetsbristkostnaderna som uppstår vid missnöje, omarbete och förseningar.   

5.2.4 Sammanfattning av hur kostnadseffektivitet påverkas vid inköpt tjänst 
respektive tjänst i egen regi 
 
Inköpt tjänst gav högre kostnadseffektivitet jämfört med tjänst i egen regi då inköpt tjänst 
genererade högre kvalitetsnivå till lägre kostnad och därför kostade mindre resurser per effekt. 
Kunderna upplevde högre kvalitet på samtliga dimensioner av tjänstekvalitet vid inköpt tjänst 
och kommunen betalade mer än hälften så lite jämfört med tjänst i egen regi, vilket stämmer 
överens med teorin då Bergman och Klefsjö (2012) menar att högre kvalitet leder till lägre 
kostnader och Tompkins (2005) menar att outsourcing genererar högre kundtillfredsställelse 
och kvalitet till en lägre kostnad.  
 
Neumann, o.a. (2017) menar att en trade-off är ett tillvägagångssätt vid 
kostnadseffektivitetsanalyser för att visa på kompromissen som existerar mellan kostnad och 

Kvalitetsdim ensioner Värdering Uppfyllelse: Inköpt tjänst Kvalitetsindex

Påtaglighet 3,6 3,8 13,68

Pålitlighet 4,8 4,6 22,08

Villighet/Beredskap 4,6 4,8 22,08

Säkerhet 4,2 4,8 20,16

Empati/Inlevelse 3,4 3,8 12,92

90,92

18,184

18

Sum m a

T otalt m edelvärde

Avrundat m edelvärde
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effekt i olika åtgärder. Figur 16 visar den trade-off som existerar mellan kvalitet och kostnad vid 
inköpt tjänst respektive tjänst i egen regi.  
 

 

Figur 16: Trade-off mellan kvalitet och kostnad 

Det framgår tydligt av Figur 16 att inköpt tjänst uppnådde både högre kvalitet och lägre kostnad 
jämfört med tjänst i egen regi. I en kostnadseffektivitetsanalys menar Neumann, o.a. (2017) att 
åtgärdens kostnad bör divideras med nyttan för att få fram en kvot som visar kostnad per 
effektenhet och därmed kunna jämföra olika åtgärders kostnadseffektivitet. Beräkningar visar 
att inköpt tjänst kostade cirka 12 000 kronor per kvalitetseffekt och tjänst i egen regi kostade 
cirka 33 000 kronor per kvalitetseffekt. Inköpt tjänst genererade lägre kostnad per 
kvalitetseffekt och utgjorde därför det mest kostnadseffektiva tjänstealternativet, då SBU 
(2017) menar att kostnadseffektiviteten blir högre ju lägre kostnaden per effekt är. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv genererade inköpt tjänst fördelar i form av social och ekonomisk 
hållbarhet, då kunderna inom kommunen fick bättre teknisk hjälp och alternativet var mer 
ekonomiskt gynnsamt för verksamheten. Däremot blev den miljömässiga aspekten av 
hållbarhet lidande av att inköpt tjänsteutövare var tvungen att färdas långa sträckor med bil för 
att utföra arbetsuppgifterna hos kommunen. Tjänst i egen regi genererade därför högre 
miljömässig hållbarhet då det fanns plats för reparationer i kommunens lokaler och inga långa 
transporter var tvungna att ske. Tjänsteutövaren gjorde troligtvis också färre inköp med tanke 
på att kunderna uppgav att egen tjänsteutövare reparerade hjälpmedlen i större utsträckning 
än att köpa in nya vilket är hållbart ur en miljöaspekt. Däremot var tjänst i egen regi inte 
ekonomiskt hållbart för kommunen och det genererade inte heller en social aspekt med tanke 
på att kvaliteten blev lägre för kunderna. Den låga kvaliteten kan också ha bidragit till 
samhällsekonomiska kostnader eftersom Sörqvist (2001) menar att bristande kvalitet hos 
verksamheter kan leda till att samhället drabbas, vilket i detta fall kan vara att befolkningen 
inte erbjuds vård och omsorg av hög kvalitet.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet innehåller diskussioner kring studiens resultat och använda metoder samt 
begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer och till sist 
förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien undersökte hur kvalitet inom sektorn för vård och omsorg påverkades av inköpt tjänst 
jämfört med tjänst i egen regi samt vilket av dessa alternativ som var mest kostnadseffektivt. 
Resultatet visade att inköpt tjänst genererade högre kvalitet till lägre kostnad än tjänst i egen 
regi och därmed var det mest kostnadseffektiva alternativet då kostnaden var lägre per 
kvalitetseffekt. Ur ett hållbarhetsperspektiv genererade inköpt tjänst social och ekonomisk 
hållbarhet, men däremot inte miljömässig hållbarhet vilket kan ses som förbättringsmöjlighet 
till att skapa ett mer hållbart tjänsteutövande. 

Studien bidrar till ett beslutsunderlag för organisationer inom vård och omsorg som står inför 
beslut att köpa in en tjänst alternativt utföra tjänsten i egen regi. Identifierade fördelar och 
risker sammanställdes i Figur 15 och visade vilka positiva samt negativa aspekter som uppstår 
vid respektive alternativ enligt studien. Medvetenhet kring dessa faktorer inom vård- och 
omsorgsverksamheter kan underlätta beslutstagande och möjliggöra att kvalitetsriskerna med 
tjänsteutövandet elimineras eller minimeras. Studien bidrar även till att demonstrera en metod 
för hur vård- och omsorgsverksamheter kan gå tillväga för att utvärdera olika alternativ av 
anskaffning av tjänster, exempelvis kan kvalitetsdimensionerna som användes i studien för att 
mäta tjänstekvalitet tillämpas på andra utvärderingar inom vård- och omsorg. Nedan 
diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i frågeställningarna. 

6.1.1 Vilka fördelar och risker gällande kvalitet kan identifieras vid tjänsteköp 
respektive tjänst i egen regi inom sektorn för vård och omsorg? 
 
Studien visade att inköpt tjänst och tjänst i egen regi genererade olika fördelar och risker i form 
av kvalitet inom vård- och omsorgsverksamhet, som delvis stämde överens med tidigare 
forskning inom outsourcing och in-house och delvis var nya identifierade faktorer. Teorin tog 
utgångspunkt i alla former av verksamhet vid beskrivning av fördelar och risker vid outsourcing 
respektive in-house, medan den empiriska undersökningen endast fokuserade på 
tjänsteverksamhet. Bergman och Klefsjö (2012) såväl som Normann (2002) menar att 
tjänstekvalitet till stor del bestäms i tjänstens utförande och därmed i det ögonblick som 
leverantören möter kunden, vilket leder till att fördelar och risker som identifierades i studien 
kan vara personrelaterade och därmed påverkas av personkemi mellan kund och leverantör. 
Att tjänstekvalitet ofta beror på kundens relation till tjänsteutövaren konstaterar även 
Thomasson (1989, 1993) med referens till Edvardsson (1996) som menar att kundens 
förtroende till tjänsteutövaren till stor del är personrelaterat. 

Flexibilitet är en faktor som kan tänkas vara personrelaterad i och med att det beror på hur 
personen som utför tjänsten prioriterar arbetet, men å andra sidan har inköpt tjänst ofta en 
större organisation bakom sig där möjlighet till ersättare finns och därmed större möjlighet att 
hjälpa kunderna vid akuta och oväntade problem än vad tjänsteutövare i egen regi har. 
Förenklad kommunikation ansågs vara en fördel vid inköpt tjänst på grund av det integrerande 
kommunikationssystemet medan egen tjänsteutövare ville att kunderna skulle mejla vid hjälp. 
Resurserna hos tjänsteleverantören förändras inte beroende på personen som utför tjänsten 
men däremot skulle egen tjänsteutövare kunna erbjuda kunderna ett enklare sätt att 
kommunicera på än mejl, vilket gör att faktorn kan vara personrelaterad. Även hög kvalitet kan 
vara personrelaterat med tanke på att det kortsiktiga kvalitetstänket hos tjänsteutövare i egen 
regi till stor del beror på personen och inte på sättet tjänsten anskaffas. Å andra sidan kan det 
tänkas att en tjänsteleverantör som specialiserar sig inom området har striktare krav för 
bedömning av kvalitet samt standarder som utövarna måste använda i arbetet, vilket kan leda 
till att kvaliteten blir högre oavsett person som utövar tjänsten och därmed även 
kundtillfredsställelsen. 



Diskussion och slutsatser 

32 

 

Att tjänst i egen regi har en fördel gällande kompetens inom andra områden kan också vara 
personrelaterat eftersom det inte är säkert att en annan tjänsteutövare i egen regi har samma 
kunskap. Däremot kan man tänka att inköpt tjänsteutövare är specialiserad inom området 
medan egen tjänsteutövare även är insatt i andra interna, tekniska frågor vilket styrker 
fördelens generaliserbarhet. Servicegrad, bemötande och konflikter identifierades som 
riskfaktorer för tjänst i egen regi vilka kan vara personrelaterade. Men det kan även tänkas 
uppstå en mindre professionell relation mellan kunder och intern tjänsteutövare oavsett 
person, som leder till att service och kundbemötande blir mindre prioriterat och därmed 
hamnar på en lägre nivå samt att konflikter uppstår till följd av den nära relationen, till skillnad 
från extern tjänsteutövare. Ledtiden blev kortare vid inköpt tjänst trots ett större geografiskt 
avstånd, delvis till följd av möjligheten till ersättare som minskade störningar i processen. Det 
kan däremot också bero på att inköpt tjänsteutövare var effektivare som person än 
tjänsteutövare i egen regi och därför finns det en risk för att faktorn kan vara personrelaterad. 
Vissa av studiens identifierade fördelar och risker kan därav eventuellt vara personrelaterade 
och även bero på upplägget som tjänsten anskaffas på vilket gör att generaliserbarheten till 
samtliga vård- och omsorgsverksamheter begränsas. 

6.1.2 Ger inköpt tjänst eller tjänst i egen regi högst kostnadseffektivitet inom sektorn 
för vård och omsorg? 
 
Inköpt tjänst genererade högre kvalitet till lägre kostnad än tjänst i egen regi, vilket gjorde 
alternativet till det mest kostnadseffektiva i nuläget. Däremot menar Mossler (2009) att vård- 
och omsorgssektorn måste uppfylla god ekonomisk hushållning ur både ett kort- och långsiktigt 
perspektiv. Eftersom kostnaderna för inköpt tjänst var rörliga kommer de förändras 
kontinuerligt beroende på hur mycket uppdrag som finns, vilket kan leda till att det inte är det 
mest ekonomiska alternativet ur ett långsiktigt perspektiv. Beräkning visar dock att det krävs 
en ökning i arbetsbelastningen som leder till en kostnadsförhöjning på cirka 205 % för att 
inköpt tjänst ska komma upp i samma kostnadsnivå som tjänst i egen regi och om 
kvalitetsnivåerna trots detta inte förändras kommer inköpt tjänst fortsätta vara mest 
kostnadseffektivt. Eftersom det krävs en sådan stor kostnadsökning för att påverkade den 
ekonomiska hushållningen är det till största sannolikhet inköpt tjänst som är mest 
kostnadseffektivt även på lång sikt. 

6.2 Företagsspecifika rekommendationer 

Studien visade att inköpt tjänst var mer kostnadseffektiv då det tjänstealternativet genererade 
högre kvalitet till en lägre kostnad och därför kostade mindre resurser per kvalitetseffekt än 
tjänst i egen regi. Inköpt tjänst genererade också fler fördelar gällande kvalitet än vad tjänst i 
egen regi gjorde och är därmed ett mindre riskfullt alternativ. Därför rekommenderas 
fallföretaget att fortsättningsvis köpa in tjänsten som hjälpmedelstekniker för att utnyttja 
resurserna på bästa sätt ur både ett ekonomiskt hållbart och kvalitativt perspektiv. För att 
minska riskerna ytterligare med inköpt tjänst bör fallföretaget se över möjligheten att låta 
samtliga kunder få kontakta tjänsteutövaren vid behov och inte endast arbetsterapeuter då det 
skapade en extra kommunikationsled för sjuksköterskor som ledde till sämre 
kommunikationsmöjligheter och mindre kontroll på informationsflödet. Fallföretaget bör 
också dokumentera alla kostnader som berörs av tjänsten på ett sätt som gör att utvärdering av 
kostnadseffektivitet kan ske med samtliga involverade kostnader framöver vid behov eller 
ytterligare ändring. Om tjänsten skulle tillsättas i egen regi igen i framtiden rekommenderas 
fallföretaget att ta hänsyn till riskfaktorerna som identifierades i studien för att förbättra 
tjänstens upplägg och på så sätt få ett bättre utfall. Tjänsten hade till exempel kunnat vara en 
deltidstjänst för att minska kostnaderna, ersättare skulle kunna tillsättas vid sjukdom eller 
ledighet och objektiva, standardiserade kvalitetskriterier skulle kunna tas fram så att 
tjänsteutövaren utgår från det istället för att göra en subjektiv bedömning av hjälpmedlens 
kvalitet.  

6.3 Metoddiskussion 

Studiens syfte uppfylldes genom en fallstudie på Nässjö Socialförvaltning och 
litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången av böcker och vetenskapliga artiklar gav en 
relevant teoretisk grund till studien och möjliggjorde att datainsamlingen i fallstudien delvis 
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kunde baseras på teori. Empiriskt resultat stämde till stor del överens med tidigare teori inom 
området, men även ny information kunde identifieras. 

Intervjuerna undersökte fördelar och risker för inköpt tjänst och tjänst i egen regi genom 
kundupplevelser. Fallföretaget hjälpte till att välja lämpliga kunder inom befattningarna 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer vilket kan ha påverkat resultatet. Vissa 
intervjuer skedde i grupp, men då svaren från samtliga intervjuobjekt stämde överens med 
varandra anses det inte ha påverkat resultatets utfall i jämförelse med enskilda intervjuer. 
Samtliga enhetschefer svarade utifrån eget perspektiv men även utifrån anställdas perspektiv 
då diskussion mellan chef och anställda på respektive enhet hade skett innan intervjun, vilket 
gör att svaren kan generaliseras till andra kunder på fallföretaget. Intervjuerna gav tillräcklig 
information för att kunna besvara första frågeställningen. I Bilaga 1 finns intervjuguiden 
tillgänglig, men däremot inte svaren med anledning av ett etiskt förhållningssätt gentemot 
kunderna som deltog samt tjänsteutövarna som utvärderades. 

Enkäter undersökte kundernas värdering av kvalitetsdimensionernas betydelse för tjänstens 
kvalitet samt tjänsteutövarnas uppfyllelse av dimensionerna, vilket genererade ett kvantitativt 
kvalitetsindex som sattes i relation till kostnaden för att beräkna kostnadseffektivitet och 
därmed besvara andra frågeställningen. Enkätundersökningen bevarades inte av 
sjuksköterskorna vilket kan ha påverkat resultatet och gjort att svaren är mindre 
generaliserbara. Det är något som skulle gjorts annorlunda i efterhand för att representera 
samtliga kundgrupper i enkätundersökningen. 

Dokumentstudier användes som metod för att undersöka kostnaderna för respektive 
tjänsteutövare. Det var inte möjligt för fallföretaget att ta fram samtliga involverade kostnader 
för tjänsten och därför togs endast personalkostnader fram för tjänsteutövare i egen regi och 
servicekostnader fram för inköpt tjänsteutövare. Genom dokumentstudier togs 
kostnadsmodellen fram för dessa kostnader. Då inga andra kostnader involverades i studien 
baserades kostnadseffektivitetsberäkningarna inte på totalkostnaden för respektive 
tjänsteutövare. Om studien hade involverat samtliga kostnader som uppstod hade en exaktare 
beräkning av kostnadseffektivitet kunnat utföras och därmed en högre trovärdighet erhållas. I 
efterhand insågs att dokumentstudier även borde undersökt hur mycket uppdrag som utfördes 
i kommunen under åren som kostnaderna baserades på för att se om kostnadsreduktionen vid 
inköpt tjänst kan ha berott på mindre antal utförda uppdrag jämfört med tjänst i egen regi. 
Fallföretaget menar dock att tjänsteutövarna hade samma arbetsuppgifter men att 
tjänsteutövaren i egen regi valde att lägga ner mer tid på reparationer än vad inköpt 
tjänsteutövare gjorde, vilket även kunderna konstaterade under intervjuerna, och att 
kostnaderna till stor del påverkades av det eftersom arbetsuppgifterna därav tog längre tid att 
utföra. Eftersom tjänsten tog längre tid att utföra i egen regi och att kvaliteten trots det inte var 
högre stärker det resultatet ytterligare om att inköpt tjänst var kostnadseffektivare. Det kan 
också tänkas finnas en säkerhetsaspekt i att hjälpmedlen reparerades gång på gång vid egen 
tjänsteutövare. Däremot kan inköpt tjänst då ha skapat mer inköpskostnader för kommunen 
vilket påverkar kostnadseffektiviteten, därför borde inköpskostnader inkluderats i 
totalkostnaden vid beräkning av kostnadseffektivitet för ett tillförlitligare resultat. 

6.4 Slutsatser och generella rekommendationer 
Studiens slutsats är att kvalitet påverkas mer positivt av inköpt tjänst än tjänst i egen regi och 
att kostnadseffektiviteten även blir högre till följd av lägre kostnad per kvalitetseffekt. 
Rekommendationen till vård- och omsorgsverksamheter är därför att se över möjligheten att 
köpa in tjänster istället för att utföra i egen regi, i synnerhet tekniska tjänster som inte tillhör 
kärnverksamheten. Vid utvärdering bör en metod som tar hänsyn till olika dimensioner av 
tjänstekvalitet tillämpas för att mäta samtliga delar av kvalitetsbegreppet. Studiens 
tillvägagångssätt kan tillämpas då det visade sig vara en användbar och fungerande metod. 
Sektorn för vård och omsorg rekommenderas även att prioritera tjänsteutövares förmåga att 
utföra tjänsten på korrekt sätt och följa tidsramar vid beslut om tjänsteanskaffning, då studien 
visade att kvalitetsdimensionen pålitlighet är viktigast att uppfylla för att skapa hög 
tjänstekvalitet enligt kunderna. 
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6.5 Vidare forskning 

Eftersom att studien endast involverade ett fallföretag kan förslag på vidare forskning vara att 
göra samma undersökning i en flerfallsstudie för att få ett mer generaliserbart resultat och en 
minimerad risk för att resultatet är personrelaterat. Att undersöka och jämföra hur kvalitet och 
kostnadseffektivitet påverkas vid andra typer av tjänster inom sektorn för vård och omsorg 
skulle också vara relevant forskning då kostnadseffektivitet är viktigt att uppnå i hela sektorn. 
I studien undersöktes tjänstekvalitet endast utifrån kundernas upplevelser i form av 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer på analysenheten, men eftersom sektorn för 
vård och omsorg har patienter som slutkund skulle vidare forskning kunna mäta patienters 
upplevelser av tjänstekvalitet. Vidare forskning bör göras med samtliga involverade kostnader 
för tjänsten för mer omfattande beräkning av kostnadseffektivitet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide - Enhetschefer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor (Särskilt boende äldre) 

 
1. Kan du beskriva hur arbetsuppgifterna för tjänsten som hjälpmedelstekniker fungerar 

rent praktiskt? 
  
Påtaglighet: 
 

2. Kan du beskriva resurser och utrustning för respektive utövare av tjänsten som 
hjälpmedelstekniker? 

 
Pålitlighet: 
 

3. På vilket sätt följs inställelsetiderna upp för respektive utövare av tjänsten som 
hjälpmedelstekniker? 
 

4. Kan du beskriva följsamheten i inställelsetiderna för respektive utövare av tjänsten som 
hjälpmedelstekniker? 

 
Villighet/beredskap: 

 
5. Kan du beskriva kommunikationen mellan er och respektive utövare av tjänsten som 

hjälpmedelstekniker? 
 

6. Kan du beskriva serviceförmågan för respektive utövare av tjänsten som 
hjälpmedelstekniker? 

 
Säkerhet: 

 
7. Vilka kvalitetskriterier använder respektive utövare av tjänsten som 

hjälpmedelstekniker i arbetet? 
 

8. Kan du beskriva driftsäkerheten på grundutrustningen för respektive utövare av 
tjänsten som hjälpmedelstekniker? 

 
Empati/inlevelse: 

9. Kan du beskriva bemötandet och inlevelseförmågan för respektive utövare av tjänsten 

som hjälpmedelstekniker? 
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Bilaga 2 
Enkät: ”Värdering av kvalitetsdimensionernas betydelse” - Enhetschefer, arbetsterapeuter 
(Särskilt boende äldre) 
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Bilaga 3 
Enkäter: ”Tjänsteutövarnas grad av uppfyllelse av kvalitetsdimensionerna” - Enhetschefer, 
arbetsterapeuter (Särskilt boende äldre) 
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Bilaga 4 

Gapmodell (Parasuraman, o.a., 1985)  
 
 
 
 

  



Bilagor 

44 

 

Bilaga 5 
Kvalitetsdimensioner för tjänster (Parasuraman, o.a., 1988 citerat i Cronin & Taylor, 1992) 
 
 
 
 

 


