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Förord

Sedan 2006 publiceras årligen öppna jämförelser inom hälso- och sjukvår-
den och från 2007 inom äldreomsorgen. Regeringen beslutade 2009 om 

en nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Syftet är att genom ökade jämförel-
semöjligheter utveckla kommunernas och landstingens välfärdstjänster mot 
högre effektivitet, bättre kvalitet och ökat inflytande för brukarna. Under de 
senaste åren har öppna jämförelser också tillkommit inom områdena missbruk 
och beroende, social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt stöd 
till personer med funktionsnedsättning.

På nationell nivå bedrivs satsningen i ett samarbete mellan Socialstyrelsen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). På det lokala planet är kom-
munernas och landstingens insatser när det gäller att samla in och registrera 
aktuella verksamhetsdata betydande. Samtidigt pågår på lokal nivå ett sökande 
kring hur den insamlade informationen ska komma till användning på ett sätt 
som leder till verksamhetsförbättring och gagnar brukarna. I diskussionen 
hörs också ifrågasättanden om de nya uppföljningssystemen verkligen håller 
tillräcklig metodologisk kvalitet för att kunna fungera som mätare av vård- 
och omsorgskvalitet.

Kommunerna i Göteborgsregionen vill ha stöd för att kunna hantera, 
analysera och använda öppna jämförelser i sitt förbättringsarbete. Behovet av 
analysstöd har bland annat aktualiserats av socialcheferna i GR-kommunerna 
och i olika samrådsgrupper knutna till FoU i Väst/GR. Därför startade hösten 
2010 ett FoU-projekt för att stödja medlemskommunerna i ett kvalificerat 
förhållningssätt och användande av olika typer av öppna jämförelser och 
kvalitetsregister. Den rapport du håller i din hand utgör projektets huvud-
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rapport. Den beskriver de underliggande idéer och styrprinciper som öppna 
jämförelser vilar på och undersöker hur uppföljningssystemet använts i tre 
GR-kommuner för ledning och styrning av äldreomsorgen. Frågan hur bru-
karna förväntas använda öppna jämförelser behandlas ingående och med 
fokus på äldreomsorgen görs också en noggrann prövning av kvaliteten och 
relevansen i de indikatorer som systemet bygger på. Mot bakgrund av den 
kunskap och de problematiseringar som studien genererar avslutas rapporten 
med en diskussion om hur kommunala verksamhets- och enhetsledare kan 
och bör förhålla sig till kvalitetsinformation av det slag som öppna jämfö-
relser erbjuder.

Med förhoppning om givande läsning som leder till reflektion, ökad insikt 
och andra svårmätbara men goda resultat.

Cecilia Bokenstrand 
FoU-chef
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Sammanfattning

Kvalitetsstyrning, kvalitetsledning, kvalitetssäkring, kvalitetssystem, kva-
litetsranking, kvalitetsindikatorer, mäta för att leda, mäta för resultat. 

Se där några företeelser som figurerar i den kvalitetsmätningsbölja som de 
senaste 10-15 åren sköljt över den offentliga sektorn. Böljan är ett globalt 
fenomen, likartade företeelser finns inom hela OECD-området om än med 
nationella variationer. Öppna jämförelser är ett svenskt uppföljningssystem 
som baseras på en uppsättning centralt fastlagda indikatorer vilka årligen 
redovisas offentligt, och som på ett likartat och jämförbart sätt beskriver 
verksamheter med avseende på deras kvalitet. Sedan cirka fem år tillbaka 
har öppna jämförelser publicerats årligen inom hälso- och sjukvården och 
äldreomsorgen, och inom andra områden inom socialtjänsten är dylika system 
under utveckling. Tanken är att den bild som jämförelserna ger ska användas 
som underlag för förbättringsarbete, styrning och kontroll samt på sikt som 
stöd för vård- och omsorgstagares fria val.

Regeringen, enskilda myndigheter och organisationer investerar omfat-
tande resurser och hyser stor politisk tilltro till öppna jämförelser. Det krävs 
också betydande insatser från kommuner och enskilda verksamheter för att 
systemet ska fungera på avsett vis. Det senare handlar om att samla in och 
rapportera data till öppna jämförelser, men också om att analysera resultatet 
av mätningarna och se till att förbättringar kommer till stånd. Samtidigt upp-
visar internationell forskning om kvalitetsmätning (på engelska ”performance 
measures”) en både sammansatt och dyster bild. Bland forskarna tycks det 
finnas en enighet om de betydande svårigheter som är förknippade med kon-
struktionen av indikatorer som på ett tillförlitligt sätt mäter välfärdstjänsters 
kvalitet. Därefter går emellertid meningarna isär. Medan vissa forskare är 
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positiva till vad kvalitetsmätningar kan åstadkomma om bara mätproblemen 
kan lösas, uttrycker andra stora betänkligheter. Betänkligheterna handlar t.ex. 
om indikatorfixering, dvs. överdriven uppmärksamhet kring det som mäts 
jämfört med det som inte mäts, och förstelning som innebär att man fokuserar 
så starkt på det som mäts att man blir dålig på innovation.

Det nu sagda är bakgrunden till denna rapport som har karaktären av en 
kritisk granskning av uppföljningssystemet öppna jämförelser inom vården 
och omsorgen om äldre. Granskningen innefattar följande aspekter:
•	 Analys	av	öppna	jämförelsers	logik	och	rimlighet	i	förhållande	till	befintlig	

forskning i ämnet;
•	 Beskrivning	och	diskussion	av	de	indikatorer	som	används	för	att	mäta	

kvalitet inom äldreomsorgen, vilka datakällor som brukas samt datas 
kvalitet;

•	 Statistisk	analys	av	om	och	i	så	fall	vilka	samvariationer	som	finns	mellan	
de indikatorer som öppna jämförelser är uppbyggt kring;

•	 Undersökning	av	om	och	hur	öppna	jämförelser	använts	för	ledning	och	
styrning i några GR-kommuner;

•	 Undersökning	och	analys	av	hur	centrala	aktörer	(dvs.	Socialdeparte-
mentet, Socialstyrelsen, SKL, Vårdföretagarna och Famna) tänker sig 
att öppna jämförelser ska användas av brukare.

•	 Diskussion	kring	hur	verksamhetsledare	och	politiker	kan	och	bör	för-
hålla sig till information av det slag som öppna jämförelser erbjuder.

Slutsatser från de undersökningar och resonemang som presenteras i rapporten 
visar att öppna jämförelser utan tvekan är en del i en internationell trend mot 
en standardiserad uppföljning av vården och omsorgen. Häri ligger också ett 
maskinsynsätt på organisationer där vård- och omsorgsverksamheter antas 
bestå av en uppsättning system och subsystem som är kopplade till varandra 
och kan styras med de rätta metoderna. Denna standardiseringstendens kan 
synas märklig med tanke på den politiska kraft som parallellt läggs på att 
främja värden som privatisering, konkurrens och valfrihet. Paradoxalt nog 
tycks det som om byråkratiska ”hårda” uppföljningssystem behövs för att 
upprätthålla dessa värden.

Rapporten visar vidare att det är långtifrån enkelt att konstruera indika-
torer som på ett bra sätt mäter kvalitet i de komplexa förhållanden som råder 
inom	äldreomsorgen.	Att	inregistrera	data	är	också	förenat	med	problem	som	
skiftande tolkningar och kreativ bokföring, och därtill är administrationen av 
data i kommunerna förknippad med stora transaktionskostnader. Upplevelsen 
av bristande datakvalitet till trots, har öppna jämförelser fått en stark ställ-
ning i två av de tre kommuner som undersökts i denna rapport. Systemet har 
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där avsatt tydliga spår i politiken. Befintliga mål har kompletterats med eller 
ersatts av mål med därtill kopplade uppföljningsrutiner som är direkt härledda 
ur öppna jämförelser. Till dels innebär denna målanpassning, som tenderar 
att ta sikte på att nå gula och genomsnittliga resultat, i praktiken en planerad 
sänkning av verksamhetens kvalitet. I en av de tre undersökta kommunerna 
har öppna jämförelser inte avsatt några tydliga spår, här är jämförelserna bara 
en typ av kunskapsunderlag tillsammans med många andra. Förmodligen som 
en konsekvens av att jämförelserna publiceras öppet och lanseringen av dem 
är bevakade av media har öppna jämförelser i alla tre kommunerna bidragit 
till ett ökat engagemang från politikernas sida.

De statistiska analyser som gjorts i den här studien visar att indikatorn 
hjälpen och omsorgen som helhet påverkas positivt av indikatorerna bemö-
tande, inflytande, maten och social samvaro och aktivitet. Ett annat positivt 
samband hittades mellan indikatorn anställda per chef och indikatorerna hjäl-
pen och omsorgen som helhet, bemötande, inflytande och social samvaro och 
aktivitet. Genomförda analyser visar också att det inte finns några påtagliga 
skillnader mellan rikets resultat och genomsnittet för GR-kommunerna. Däre-
mot förekommer skillnader mellan GR-kommunerna, men det är inte samma 
kommun eller kommuner som genomgående har bäst eller sämst resultat.

En central tanke med öppna jämförelser är att brukare ska använda sig av 
den information som systemet genererar. Rapporten visar att centrala aktörer 
har olika uppfattningar om vad brukarna ska använda informationen till. 
Utifrån deras beskrivningar av orsak och verkan är slutsatsen att informa-
tionsunderlaget i dagsläget inte kan användas som underlag för brukares val 
av äldreomsorg. Det är däremot möjligt för brukare att använda informa-
tionen som underlag för kommunikation och politiska påtryckningar. Detta 
förutsätter dock en viss typ av kompetens hos brukarna som inte är självklar, 
vilket gör att strategin som den ser ut idag riskerar att exkludera många äldre. 
Aktörernas	varierande	uppfattningar	speglar	olika	demokratiideal	som	kan	
härledas till en individualistisk respektive kollektivistisk demokratisyn. För 
att öka chanserna för framgångsrik implementering av öppna jämförelser 
för brukare är det nödvändigt att undersöka betydelsen av de skillnader i 
grundläggande värderingar som olika aktörer ger uttryck för.

Öppna jämförelser framstår utan tvekan som en modern och bra idé, om 
än med åtskilliga problem som återstår att lösa och begränsningar som måste 
beaktas av potentiella användare av uppföljningssystemet. Många, om inte 
de flesta av problemen som belysts i denna rapport, har också stora likheter 
med eller är identiska med de problem som beskrivs i den internationella 
forskningen om kvalitetsmätning. Just nu och för en tid framöver utgör emel-
lertid öppna jämförelser – som en del av en standardiseringstendens – högsta 
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mode som det inte går att blunda för och hoppas att det går över. Mot denna 
bakgrund förespråkas ett pragmatiskt och skeptiskt förhållningssätt till öppna 
jämförelser vars kvalitetsindikatorer i vissa fall kan tjäna som underlag för 
styrning och ledning inom äldreomsorgen, men som i huvudsak bör tas med 
en nypa salt. Resultat från öppna jämförelser kan inte ersätta behovet av t.ex. 
grundläggande ekonomisk information eller för den delen politiska beslut. 
Öppna jämförelser får inte vara ett substitut för gott omdöme vad gäller 
ledning och styrning.
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1. Inledning
  Lena Lindgren

Ett styrmedel i tiden 
Mäta för att leda är namnet på ett nationellt utbildningsprogram som under 
2007-2008 genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på 
uppdrag av Finansdepartementet. Programmet vände sig till ledare inom 
kommuner och landsting och syftet var att lära dem att utveckla mätningar 
och mätstrukturer som kan användas som underlag för snabba reaktioner 
och faktabaserade beslut (SKL 2008). Ett liknande pågående utbildningspro-
gram är Leda för resultat som även det drivs av SKL som en del av en statlig 
satsning för att säkerställa en god kvalitet i socialtjänsten. Utbildningen är 
inriktad på att stärka den kunskapsbaserade styrningen, förbättra uppföljning 
och kontroll av kvalitet, resultat och effektivitet inom socialtjänsten (SKL 
2011a).	Att	betydande	resurser	på	detta	vis	satsas	på	att	utbilda	chefer	och	
ledare inom nu nämnda områden är betecknande för den starkt resultatori-
enterade förvaltningspolitik som numera råder, i Sverige och andra länder, 
och som under det senaste decenniet eskalerat kraftigt.1 Verksamheter som 
finansieras med skattemedel måste kunna redovisa att de har god kvalitet, 
tillämpar de bästa arbetssätten, och så produktivt som möjligt omvandlar 
insatta resurser till prestationer, samt – framförallt – att utförda prestationer 
har avsedda effekter för dem som de riktas till.

De skärpta kraven på redovisning av kvalitet och resultat innebär att ut-
värdering, uppföljning och andra former av efterhandsgranskning upptar ett 
allt större utrymme i styrningen och ledningen av välfärdstjänster som skola, 

1 Förvaltningspolitik, lite förenklat, är ett begrepp som används i statsvetenskaplig litteratur som benäm-
ning på de politiska beslutsfattarnas medvetna försök att med olika styrmedel påverka den offentliga 
förvaltningen, så att denna i sin tur kan påverka medborgarna och samhället i avsedd riktning.
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vård och omsorg. Fokus i styrningen har på så vis flyttat sig från politikens 
inflöde där planering spelar en betydelsefull roll, till politikens utflöde där 
uppföljning, utvärdering, tillsyn och revision är viktiga aktiviteter. Uppfölj-
ningssystem som med hjälp av centralt fastlagda mått och indikatorer löpande 
övervakar hur en verksamhet utvecklas tycks i det sammanhanget röna en 
särskild och ökad uppmärksamhet i många länder. I den engelskspråkiga 
utvärderingslitteraturen har Ray Rist & Nicoletta Stamme (2006, s 5) myn-
tat metaforen ”from studies to streams” för att beskriva den internationella 
trend som innebär att

evaluation no longer come anymore in single studies, but more often draw 
their material from a continuous flow of information that is facilitated by 
information and communication technologies. 

”Streams” kan på svenska ses som synonymt med ”hårda” uppföljnings-
system där det finns ett i förväg klargjort ansvar för att leverera jämförbara, 
kvantitativa data om hur en verksamhet utvecklas med avseende på i förväg 
definierade indikatorer vid i förväg bestämda tillfällen (Furubo 2005). Öppna 
jämförelser är ett svenskt uppföljningssystem av nu nämnda slag som av cen-
trala aktörer som Socialstyrelsen och SKL lyfts fram som en nationell strategi 
för att underlätta ledning och styrning av välfärdstjänster. Det är också ett 
s.k. informativt styrmedel som avses att nyttjas av stat, kommun eller annan 
organisation för söka påverka offentliga verksamheter genom övertygelse, 
övertalning eller faktaupplysning. På sikt finns även en ambition att brukare 
ska kunna nyttja jämförelserna som underlag för fria val av serviceutförare.

Öppna jämförelser baseras på en uppsättning centralt fastlagda indikatorer 
som årligen redovisas offentligt, och som på ett likartat och jämförbart sätt 
beskriver verksamheter med avseende på deras kvalitet. Inom äldreomsorgen,
som denna rapport huvudsakligen är inriktad på, finns exempelvis indika-
torer som mäter brukarnas omdömen om bemötande, inflytande, mat, social 
samvaro	och	aktiviteter.	Andra	indikatorer	fokuserar	aspekter	av	omsorgen	
såsom riskförebyggande arbete, läkemedelsförskrivning, kostnader, persona-
lens kompetens och kontinuitet. Data hämtas företrädesvis ur offentlig stati-
stik, andra registerdata samt från kommun-/enhetsenkäter och nationella 
brukarundersökningar.

Sedan 2006 har öppna jämförelser publicerats årligen inom hälso- och 
sjukvården, och sedan 2007 inom äldreomsorgen. Under 2009–2011 har 
öppna jämförelser också publicerats inom områdena missbruk och beroende, 
social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med 
funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Inom områden som t.ex. 
brotts offer och hemlöshet håller öppna jämförelser på att utvecklas för pu-
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blicering 2012 (www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser). I tillägg till arbetet 
med öppna jämförelser inom nu nämnda områden, som sker i samverkan 
mellan Socialstyrelsen och SKL, redovisar SKL på egen hand årligen öppna 
jämförel ser inom områdena folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymna-
sieskola samt trygghet och säkerhet.

Öppna jämförelser är inget fixt och färdigt uppföljningssystem, utan kan 
snarare beskrivas som ett system under utveckling. Det gäller utvecklingen av 
indikatorer, vad som kan och bör mätas, men också indikatorernas datakällor, 
redovisningen av mätningens resultat samt strukturella förutsättningar för 
mätandet. Tanken är, som huvudaktörerna Socialstyrelsen och SKL (2011) 
själva förklarar i sin senaste rapport, att de öppna jämförelserna ska förbättras 
och breddas kontinuerligt i takt med indikatorutveckling och ökad tillgång 
till jämförbara data. Den långsiktiga ambitionen är att öppna jämförelser ska 
ge en så allsidig och tillförlitlig bild som möjligt av kvalitet och effektivitet 
inom respektive område. För att påskynda utvecklingen har regeringen fattat 
beslut om att arbetet med öppna jämförelser, som på nationell nivå bedrivs 
i samarbete mellan Socialstyrelsen och SKL, ska intensifieras med målet att 
det vid utgången av år 2014 ska finnas

… lättillgängliga, aktuella, ändamålsenliga och tillförlitliga kunskapsunderlag 
i form av öppna jämförelser som stödjer fria val, nationella som verksamhets-
nära beslut, förbättringsarbete och granskning av socialtjänsten och hälso- och 
sjukvårdens hemsjukvård (Regeringsbeslut 2009-06-25).

Regeringen, enskilda myndigheter och organisationer investerar således omfat-
tande resurser och hyser stor politisk tilltro till etablerande och utveckling av 
öppna jämförelser. Det krävs också betydande insatser från kommuner och 
enskilda verksamheter för att systemet ska fungera på avsett vis. Det senare 
handlar om att samla in och rapportera data om de aktuella verksamheterna i 
förhållande till de indikatorer som används i öppna jämförelser. Men att bara 
se till att mätningar och inrapportering av data kommer till stånd räcker nu 
inte. Data talar inte för sig själv. Resultatet av öppna jämförelser som årligen 
publiceras i publikationer och databaser måste också bearbetas och analyseras 
för att kunna användas. Vad användning innebär är inte heller självklart eller 
lätt att genomföra. Kvalitetsmätningar av det slag som öppna jämförelser ut-
gör kan användas på en mängd olika sätt, vilka alla kräver ett ansenligt mått 
av lednings- och organisationsförmåga. Uttrycket ”the knowing-doing gap” 
används inom forskningen om ”performance measures” (som här översatts 
till kvalitetsmätningar) för att beskriva att det är stor skillnad mellan att ha 
kvalitetsinformation och faktiskt använda sig av den. Ett långtifrån ovanligt 
problem tycks vara att kvalitetsinformation inte används, i alla fall inte på 
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något tydligt sätt. System för kvalitetsmätning byggs upp och fylls på med 
data, men utan att någon meningsfull eller i alla fall synbar användning kom-
mer till stånd (Lindgren 2006).

Nu nämnda forskning uppvisar därtill som vi snart ska se en både 
samman satt och tämligen dyster bild av kvalitetsmätningars konsekvenser. 
Medan vissa författare är mycket positiva till vad kvalitetsmätningar kan 
åstad komma i offentliga verksamheter, uttrycker andra stora betänkligheter. 
Betänkligheterna handlar t.ex. om risken för indikatorfixering, dvs. över driven 
uppmärksamhet kring det som mäts jämfört med det som inte mäts, och 
”ossification” som innebär att man fokuserar så starkt på det som mäts att 
man blir dålig på innovation. Begreppet ”the performance paradox”, resultat-
paradoxen på svenska, brukas ibland som en sammanfattande benämning 
på dylika perversa bieffekter av kvalitetsmätning som motverkar syftet med 
mätandet. Några organisationer som implementerat styrsystem som bygger 
på regelbundna mätningar av kvalitet och effektivitet, s.k. ”resultsbased ma-
nagement”, har därtill uttalat sig i mycket kritiska ordalag om dessa system. 
I en rapport från Förenta Nationernas generalförsamling (2008) dras t.ex. 
slutsatsen att ”Results-based management at the United Nations has been an 
administrative chore of little value to accountability and decision-making”. 
än	mer	pessimistisk	framstår	den	amerikanske	forskaren	och	f.d.	chefen	vid	
USAiD,	Andrew	natsios,	som	i	en	krönika	över	biståndsmyndighetens	his-
toria myntat termen ”Obsessive measurement disorder”. Med det menar han 
ett system där nytänkande i utvecklingsprogrammen får stryka på foten när 
biståndsbyråkratins mät- och kontrollhysteri tar över (Development Policy 
blog, 2011-05-03).

Mot bakgrund av det nu sagda har föreliggande rapport två syften. Det ena 
är att genom studium och analys av öppna jämförelsers tänkta och faktiska 
användning inom äldreomsorgen bidra med erfarenheter till den befintliga 
kunskapen om detta slags uppföljningssystem. Det andra syftet är att främja 
ett kritiskt och kunnigt förhållningssätt bland verksamhetsledare och politiker 
till indikatorbaserad kvalitetsinformation av det slag som öppna jämförelser 
erbjuder. Närmare bestämt behandlar rapporten följande sex frågeområden:

1. Vad är det som öppna jämförelser ska åstadkomma, hur och varför? 
Vilket eller vilka problem ska lösas? Hur förhåller sig systemets logik till 
internationell och svensk forskning om detta slags uppföljningssystem?

2. Vad i äldreomsorgen mäter de indikatorer som används i öppna jämförel-
ser? Vilka datakällor används? Vilken kvalitet har de data som systemet 
bygger på?

3. Vilka relationer finns mellan indikatorerna i öppna jämförelser?
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4. Om och hur används öppna jämförelser av kommunerna i Göteborgs-
regionen (GR) för ledning och styrning av äldreomsorgen?

5. Hur är det tänkt att brukare ska använda öppna jämförelser?
6. Mot bakgrund av svaren på ovanstående frågor, hur kan och bör kom-

munala verksamhetsledare och beslutsfattare förhålla sig till den infor-
mation som öppna jämförelser erbjuder?

Långtifrån unikt
Internationellt finns sedan länge, särskilt sedan mitten av 1990-talet, ett stort 
intresse i både offentliga och privata organisationer för att utveckla mått på 
kvalitet som möjliggör jämförelser med andra. Det beror till stor del på att 
New Public Managementreformer, dvs. metoder och modeller med rötter i 
den privata affärsvärlden, blivit allt mer mönsterbildande i offentliga verk-
samheter världen över.”Everyone is measuring performance” skriver Robert 
D. Behn (2003, s 586), en av de mest auktoritativa forskarna i ämnet. I en 
aktuell svensk krönika om kvalitetsmätandets framtåg skriver Lars Stranne-
gård så här:2

Mätning. Detta lilla ord befinner sig just nu på ett världsomspännande segertåg. 
Anledningen	är	att	det	som	kan	mätas	kan	jämföras,	det	som	kan	jämföras	
kan rangordnas och det som rangordnas blir gjort. Företag, universitet, ja hela 
länder ’genomlyses’, poängsätts, betygssätts och rankas (Universitetsläraren 
nr 20/2011).

En viktig rottråd till intresset för kvalitet och kvalitetsmätning finner vi i de 
synsätt och metoder för kvalitetssäkring som redan från 1920-talet och framåt 
utvecklades och tillämpades inom japansk och amerikansk bilindustri för att 
kontrollera produktionen av varor. Numera välkända kvalitetskoncept som 
”Total Quality Management” (TQM), ”Six Sigma”, ”ISO-9000” och ”Lean 
production” som utvecklades under 1950-talet och numera tillämpas världen 
över inom såväl privat som offentlig verksamhet har alla sitt upphov i nu 
nämnda tänkande. ”Six sigma” går exempelvis ut på att identifiera orsaker 
till variation, eliminera dessa och därefter övervaka så att inte nya avvikelser 
uppkommer. En maximal toleransvidd för spridning måste därmed fastställas, 
och en vanlig sådan är +/- tre standardavvikelser (som förkortas ”sigma”).3 På 
1980-talet fick likartade synsätt och metoder fotfäste i den svenska offentliga 
sektorn, bl.a. genom Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som 
vid	denna	tid	publicerade	ett	flertal	rapporter	på	temat	kvalitet.	Att	så	gjordes	

2 Strannegård (2007) är också redaktör till en bok med titeln Den omätbara kvaliteten.

3 En historisk översikt av kvalitetstänkande över tid på svenska finns i Bergman & Klevsjö (2001).
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beror på att ESO i tidigare rapporter funnit en negativ produktivi tetsutveckling 
inom den offentliga tjänsteproduktionen, vilken enligt exper terna i ESO borde 
analyseras i förhållande till utvecklingen av produktionens kvalitet. Denna 
slutsats, tillsammans med en upplevd allmän brist på kunskap om kvalitets-
frågor i offentlig tjänsteproduktion, föranledde ESO att initiera ett arbete för 
att söka konstruera indikatorer för kvalitetsmätning inom barnomsorg och 
äldreomsorg (ESO 1987, 1988).

”Performance measures” är en vanlig engelsk beteckning för kvalitets-
mått, vilket här i denna rapport, i brist på en bättre och allmänt vedertagen 
term, översatts till kvalitetsmätning på svenska.4  Den som vill få en uppfatt-
ning om den samtida spridningen av detta slags mätande runt om i världen 
uppmanas ta en titt på OECD:s arbete för den offentliga sektorns utveckling 
(se www.oecd.org). Fler exempel på spridningen finns i Pollit & Bouckaert 
(2004), Socialstyrelsens (2009d) respektive SKL:s (2009a) översikt av system 
för kvalitetsmätning i äldreomsorg inom Europa. I båda de två senare dras 
för övrigt slutsatsen att det saknas studier om i vilken mån olika data faktiskt 
används på nationell nivå, lokal nivå och enhetsnivå.

Utvecklingen av uppföljningssystem som likt öppna jämförelser möjliggör 
kvalitetsjämförelser av välfärdstjänster är således långtifrån unik för Sverige 
som i detta avseende snarast följer trender i andra länder och internationella 
organisationer.	här	kan	exempelvis	nämnas	den	amerikanska	gprA-lagen	
–	government	performance	and	results	Act	 (1993) − som ställer krav på 
myndigheter att regelbundet mäta och redovisa resultatet av sin verksam-
het.	 i	USA	publicerar	också	Agency	 for	healthcare	research	and	Quality	
indikatorer för jämförelse av olika aspekter av vårdens kvalitet (www.ahrq.
gov). I Storbritannien arbetar myndigheten Care Quality Commission med 
att samla in och publicera uppgifter om kvalitet för alla vård- och omsorgs-
givare (www. cqc.org.uk). I Danmark förvaltar Sundhedsstyrelsen på mot-
svarande	sätt	webbportalen	sundhetskvalitet.dk.	i	norge	finner	vi	koStrA	
(Kommune-Stat-Rapportering) som erbjuder information om verksamheter 
i alla kommuner och fylkeskommuner (www.ssb.no/kostra). Inom Nordiska 
Ministerrådet finns vidare flera arbetsgrupper med uppdrag att ta fram förslag 
till kvalitetsindikatorer som kan användas för uppföljning och jämförelser av 
välfärdstjänster i respektive land. Flera grupper inom EU och OECD arbetar 
också med att fastställa indikatorer och följa och jämföra utvecklingen mellan 
länder inom det sociala och andra områden (http://ec.europa.eu). ”Health at 
Glance” och ”Government at Glance” är årliga publikationer från OECD 
(www.oecd.org).

4 För den som vill vara extra noga ska sägas att vissa engelskspråkiga författare skiljer på ”performance 
measures” (måtten i sig), ”performance measurement” (procedurer för konstruktion och användning av 
måtten) och ”performance management” (resultatstyrning, ett styrningskoncept i vilket mått och mätande 
av resultat utgör central element (McDavid & Hawthorne 2005).
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Brukarundersökningar är ett instrument som ofta ingår som en datakälla 
i uppföljningssystem, inklusive öppna jämförelser. I många länder, däribland 
Sverige, genomförs brukarundersökningar rutinmässigt inom snart sagt alla 
offentligt finansierade verksamheter; sjukvård, socialtjänst, skola, äldreom-
sorg, polis, bibliotek, museum, sophämtning etc. (Statskontoret 2007, 2011a). 
För det mesta är det den utförande organisationen själv som på eget initiativ 
genomför eller låter genomföra undersökningarna. Det tycks emellertid bli 
allt vanligare med regelbundet återkommande brukarundersökningar som 
administreras på nationell nivå.5 I exempelvis Danmark genomför Finans-
ministeriet sedan år 1993 och Velfærdsministeriet sedan 2006 årliga brukar-
undersökningar. Ett annat exempel är Storbritannien där regeringen år 2001 
beslutade att nationella brukarundersökningar ska genomföras vart tredje år 
(Socialstyrelsen 2009d). På uppdrag av Socialstyrelsen genomför Statistiska 
centralbyrån (SCB) sedan 2008 nationella brukarundersökningar inom vården 
och omsorgen om äldre, vars resultat sedermera redovisas inom ramen för 
öppna jämförelser. Sedan några år tillbaka finns också en nationell patien-
tenkät som drivs av SKL och vänder sig till brukare av hälso- och sjukvård 
(http://npe.skl.se/).

även	nationella	undersökningar	som	vill	veta	vad	medborgare	i	stort	anser	
om den offentliga sektorn tycks ha blivit allt mer förekommande (Bouckaert 
& Van de Walle 2003). I Sverige har Statskontoret (2011a, 2011b) på re-
geringens uppdrag genomfört en sådan undersökning av allmänhetens och 
företagens uppfattningar om kvalitet i offentlig verksamhet. Sedan år 2005 
genomför också SCB en medborgarundersökning i vilken en stor andel av 
landets kommuner deltar. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad 
medborgarna tycker om kommunen som plats att leva på, dess verksamheter 
(skola, miljöarbete, äldreomsorg, kultur etc.), bemötande och tillgänglighet 
samt möjligheter till inflytande. Då undersökningen i huvudsak är gemensam 
för samtliga deltagande kommuner är det möjligt att jämföra resultat mel-
lan kommuner. Sedan år 2001 ansvarar SKL för den s.k. Vårdbarometern, 
i vilken samtliga landsting och regioner deltar, som är en undersökning av 
befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och 
sjukvården (SKL 2011b).

Vid sidan av statliga myndigheter som sammanställer och presenterar 
data om välfärdstjänster på webbportaler och i rapporter finns också privata 
aktörer som på kommersiell eller ideell basis ägnar sig åt detta, ofta utifrån ett 
patient- eller brukarperspektiv. Christopher Pollit med kollegor (2010) talar 
om en betydande industri av företag och organisationer som etablerats och 

5 Sverige var för övrigt det första landet i världen som först började genomföra nöjd-kund-undersökningar 
inom den privata sektorn på nationell nivå med hjälp av SCB:s årligen återkommande nöjd-kund-barometer 
(Lindgren 2011).
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som använder offentliga registerdata och andra tillgängliga data, paketerar 
om dem, lägger till egna kommentarer och ställer resultatet till förfogande 
delvis för egna kommersiella och/eller ideella intressen.

Ett exempel på detta är Euro Health Consumer Index som årligen rankar 
vårdsystemen i trettiotalet länder, inklusive alla EU-medlemmar och Canada.6 
I en rapport från företaget Euro Health Powerhouse (2009, s 8), som driver 
webbportalen, kan vi exempelvis läsa följande om Sveriges resultat:

9th place… Still, the European champion on medical outcomes. For five years, 
it has not seemed to matter which indicators are tried on Outcomes (at least 
for rather serious conditions); Sweden keeps being the only country to score 
All	green.	At	the	same	time,	the	notoriously	poor	accessibility	situation	seems	
very difficult to rectify. The HCP survey to patient organizations confirms the 
picture obtained from www.vantetider.se, that the targets for maximum waiting 
times,…are not really met.

I Sverige finns webbplatsen Omvård.se som samlar offentligt redovisad statistik 
om enskilda vårdgivare i syfte att ge patienter och allmänhet möjlighet till 
ett aktivt val av vård. Webbplatsen drivs av ett IT-företag och finansieras av 
Svenskt Näringsliv. Här finns också Doktorsguiden.se där patienter själva kan 
betygssätta läkare med avseende på kompetens, empati, information, förtro-
ende och helhetsbedömning. Över 16 000 läkare på cirka 1000 vårdplatser 
finns	betygssatta	på	denna	webbplats	som	ägs	av	företaget	Svenska	topref	AB.

Genom att erbjuda ett kvalificerat kunskapsunderlag skapar öppna jäm-
förelser bättre förutsättningar att styra och utveckla äldreomsorgen och andra 
välfärdstjänster mot högre kvalitet och effektivitet. Så lyder den under liggande 
logik som strategin öppna jämförelser vilar på. Om öppna jämförelser har 
denna förmåga vet vi dock inte särskilt mycket om. I de policydokument som 
förfäktar strategin finns inga referenser till forskning som visar att denna typ 
av	uppföljningssystem	har	förväntade	effekter.	Att	så	är	fallet	kan	möjligen	
bero på att forskningen i ämnet uppvisar en sammansatt och tämligen dyster 
bild vad gäller möjligheter och problem förknippade med användning av 
detta slags information.

En sammansatt och dyster kunskapsbas
På basis av egna och andras tidigare studier i ämnet kan här konstateras 
att det som på engelska kallas ”performance measures” (och i denna rap-
port benämns kvalitetsmätning) allt sedan 1950-talet uppmärksammats av 
forskare inom flera olika ämnesområden; policyanalys, ekonomistyrning, 

6 Health Consumer Powerhouse (www.healthpowerhouse.com) är intressant nog ett svenskregistrerat företag 
med kontor i Stockholm, Bryssel och Winnipeg.
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organisa tionsteori, kvalitetsteknik, utvärdering, medicin, pedagogik etc. Inom 
vart och ett av dessa områden finns en debatt eller diskurs om kvalitetsmät-
ning, ofta med en praktiskt taget identisk terminologi men i stort sett utan 
kopplingar till gemensamma författare. Litteraturen ifråga är av den orsaken 
mycket omfattande, ja närmast oändlig, vilket ett antal kunskapsöversikter i 
ämnet demonstrerar (se t.ex. de Bruijin 2002; Fung m fl 2008; Johnsen 2005; 
Lieberman & Schnedier 2001; Lindgren 2006, 2011; Marshall m.fl. 2000; 
Ware & Davis 1983).	Att	uttömmande	uttala	sig	om	de	idéer	och	slutsatser	
om kvalitetsmätandets möjligheter och problem i offentliga verksamheter 
som denna forskning genererat är svårt, om ens möjligt.

Litteraturen om kvalitetsmätningar inbegriper talrika studier av begrepps-
lig, teoretisk och metodologisk karaktär, dvs. som inte bygger på empiriska 
observationer. Men även en hel del empiriska studier finns, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, vilkas slutsatser uppvisar en minst sagt sam-
mansatt bild av mätandets möjligheter och problem. Bland de empiriskt 
grundade	studierna	finner	vi	undersökningar	från	bla.	Australien	(Batterham	
1994; Draper mfl. 2001), Finland (Malmi 2001), Holland (ter Bogt 2004; de 
Bruijin 2006),	norge	(Askim	m	fl	2008; Iversen m fl 2010; Sanyang 2006), 
Storbritannien (Higgins 2005; Smith 1993, 1995; Strathern 2000), Sverige 
(Blomgren & Waks 2010; Edebalk & Svensson 2005; Hasselbladh m.fl. 
2008; Hjalmarsson & Norman 2004; Levay & Waks 2006; Löfström 2007; 
Ranerup 2002; Nordgren & Åhgren 2010; Siverbo 2007; SKL 2007, 2010; 
Statskontoret 2007, 2011a, 2011b; Sundström 2004),	USA	(feller	2002; Fung 
m fl 2008; Hargreaves 2004; Lieberman & Schneider 2001; Marshall m.fl. 
2000). Tre av de amerikanska studierna är som antytts kunskapsöversikter 
och rymmer inom sig ett stort antal studier.

Bland forskarna tycks det till att börja med finnas en enighet om de be-
tydande svårigheter som är förknippade med konstruktionen av indikatorer 
som på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt mäter välfärdstjänsters kvalitet. 
Vilka egenskaper ska räknas som kvalitet i en given verksamhet, och vem ska 
bestämma	det?	är	det	verksamhetens	mål	som	ska	tjäna	som	värdemässig	
grund för att definiera kvalitet eller något annat, exempelvis brukares behov 
och önskemål? Vilka mål, behov och önskemål ska väljas och vilka ska väljas 
bort?	är	hög	kvalitet	detsamma	som	att	brukarna	är	nöjda?	mäter	de	valda	
indikatorerna rätt saker? Kan överhuvudtaget indikatorer konstrueras som 
inte bara mäter vad som görs i verksamheten, utan också på ett bra sätt mäter 
vad	brukarna	får?	är	indikatorerna	i	ett	mätsystem	likvärdiga	och	om	inte,	
hur ska prioriteringen gå till? Vilket värde på respektive indikator ska uppnås 
för att kvaliteten ska anses vara god eller tillräcklig? Se där några frågor som 
diskuteras av en majoritet av nyss nämnda författare.
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Därefter går emellertid meningarna isär. Mycket grovt kan forskningen 
ifråga delas in i två polära kategorier − förespråkare och kritiker. Föresprå-
karna är inte sällan aktivt involverade i att söka etablera system för kvali-
tetsmätning, och skriver därför ofta handböcker som fokuserar mätandets 
möjligheter, hur det kan förstås och tillämpas. De är medvetna om att kva-
litetsmätning är förknippat med problem, men håller före att med god vilja 
och kompetens är det möjligt att konstruera indikatorer som, om de används 
på ett förnuftigt sätt, leder till verksamhetsförbättring.

Figur 1.1 här nedan är en sammanställning av vad forskare med en positiv 
syn på vad användande av kvalitetsinformation kan uträtta anser krävs för 
att detta ska ske (se t.ex. Hatry 1999; Osborne & Platstrik 2000; Wholey m 
fl 1997). Organisationer som beaktar dessa faktorer, och i sin styrning inte-
grerar de målaspekter som indikatorerna avser att mäta, uppnår ofta dessa 
mål. ”What gets measured gets managed” är en formulering från 1950-talet 
av den kände organisationsforskaren Peter Drucker som ofta refereras i sam-
manhanget.

Faktorer att 
beakta vid 
konstruktion  
av indikatorer

Kvalitetsindikatorer bör: 
• bygga på konsensus kring verksamhetens mål och kvalitet, 
• utvecklas i dialog med dem vars verksamhet måtten avser, 
• verksamheten som ska mätas är någorlunda stabil över tid, 
• ha hög validitet i förhållande till de egenskaper de avser, 
• vara klart och entydigt formulerade så att deras innebörd inte kan  
   missförstås, 
• vara många så att de täcker in olika intressenters perspektiv, 
• vara få så att de bara täcker in nyckelaspekter av kvalitet, 
• testas i förväg, samt revideras och uppdateras löpande, 
• bara ta sikte på sådant som kan påverkas, 
• ges tillräckliga finansiella resurser, 
• ha ledningens stöd.

Faktorer att 
beakta vid 
användning 
av kvalitets
information

• Användningen bör vara begränsad, mätresultatet får inte vara ett substitut  
   för gott omdöme, 
• Användare bör förstå att indikatorerna bara beskriver vad som händer, de  
   förklarar inte varför det händer. För det krävs annat kunskapsunderlag av  
   mer robust slag, t.ex. effektutvärderingar. 
• Användningen bör vara känd för alla medarbetare så att ingen osäkerhet  
   finns.

Figur 1.1 Faktorer som enligt forskningen är centrala för framgångsrik konstruktion och användning av 
kvalitetsinformation i offentliga verksamheter7 

7 Figuren är hämtad ur Lindgren (2006).
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Kritikerna problematiserar såväl kvalitets mätandets logik som dess metod och 
användning. De menar att det i stort sett är omöjligt att konstruera kvalitets-
indikatorer av det slag som omnämns i figur 1.1 för offentliga verksamheter 
(se t.ex. Batterham 1994; de Bruijin 2002; Perrin 1998). Inte sällan citeras 
Albert	einstein	som	lär	ha	sagt	att	”everything	that	can	be	counted	does	not	
necessarily	count;	everything	that	counts	cannot	necessarily	be	counted.”	även	
om det i vissa enklare verksamheter och omständigheter skulle vara möjligt 
att konstruera valida indikatorer som används på ett förnuftigt sätt, så leder 
inte det enligt kritikerna nödvändigtvis till bättre kvalitet och resultat. Det 
som mäts kanske blir gjort men det är också det enda som blir gjort.

Att	använda	kvalitetsinformation	för	ledning	och	styrning	är	emellertid	
inte heller en enkel uppgift, vilket bl.a. Robert E. Behn (2003) diskuterat. Det 
krävs metodisk kompetens för att tolka och analysera mätresultat, men det 
krävs också administrativ kompetens för att motivera personal att genomföra 
de	förbättringar	som	identifierats	i	analysen.	Allra	viktigast	är	dock	att	den	el-
ler de som ska bruka informationen noga överväger syftet med användningen, 
för som Behn (2003, s 588) förklarar:

The leaders of public agencies can use performance measures to achieve a 
number of very different purposes, and they need to carefully and explicitly 
choose their purposes. Only then can they identify or create specific measures 
that are appropriate for each individual purpose.

Utöver konstruktions- och användningsproblem finns enligt kritikerna i själva 
mätandet dess utom naturligt förekommande inneboende mekanismer som 
tenderar att framkalla icke-avsedda, negativt laddade s.k. perversa bieffekter 
som är kontraproduktiva i förhållande till förväntade effekter. Det föreligger 
som figur 1.2 avser att visa exempelvis risk för nivellering mot ett genomsnitt-
ligt mätresultat, dvs. alla enheter strävar mot mitten. En annan risk kallas 
på engelska ”teaching to the test” och innebär att verksamheten inriktas och 
anpassas till det som mäts, vilket på sikt leder till att de indikatorer som an-
vänds för att mäta kvalitet blir viktigare än verksamhetens mål. En tredje risk 
är att när enkla indikatorer, som hur många aktiviteter av ett visst slag som 
utförs i äldreomsorgen per dag, används för att mäta kvalitet så leder det på 
sikt till avprofessionalisering. Den typ av professionell kunskap som brukar 
kallas förtrogenhetskunskap eller ”tyst kunskap” tvinar bort. Panop ticon, en 
fjärde risk, innebär att personal känner sig vara ständigt övervakade. Ständiga 
mätningar sprider en känsla av otillräcklighet, för även om man lyckas leva 
upp till några av kvalitetsmåtten så har man alltid missat några andra.
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Konstruktions och  
användningsproblem

• Bara det mätbara mäts. 
• Osäkra orsakssamband mellan olika mått. 
• Skiftande tolkningar och kreativ bokföring. 
• Oklar användning och icke-användning.

Perversa bieffekter •  Nivellering mot genomsnittet. 
• ”Teaching to the test”, måtten blir mål. 
•  Avprofessionalisering 
• ”Panopticon”, känsla av övervakning.

Figur 1.2 Faktorer i kvalitetsmätningars konstruktion och användning som enligt forskningen genererar 
perversa bieffekter8 

Den samlade bild som den internationella forskningen om kvalitetsmätningar 
uppvisar är att såväl konstruktion som användning av kvalitetsindikatorer för 
kontroll och/eller verksamhetsutveckling är en komplicerad arbetsuppgift med 
stor risk för negativa bieffekter. Christopher Pollitt (2006, s 48) samman fattar 
forskningen ifråga på följande sätt:

… gloomy. Grand statements about the importance of performance infor-
mation...sit alongside extensive if patchy evidence that ministers, legislators 
and citizens rarely make use of the volumes of performance information now 
thrust upon them.

Denna sammansatta och dystra bild av kvalitetsmätningars möjligheter och 
problem utgör de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna i föreliggande 
rapport. På olika ställen i det följande av denna rapport kommer de analyser 
som görs och de diskussioner som förs att relateras till dessa utgångspunkter. 
Det gäller framförallt kapitel tre som är en analys av den logik som öppna 
jämförelser vilar på, kapitel sex som analyserar brukartanken i öppna jäm-
förelser samt i det avslutande kapitel sju som diskuterar rapportens resultat.

Programteori- och programteorianalys  
som överordnad metod
Flertalet kapitel i denna rapport utgår metodiskt från tanken att alla verksam-
heter – även ett uppföljningssystem som öppna jämförelser – vilar på en viss 
logik, dvs. hur verksamheten åstadkommer förväntade effekter. Detta sätt att 
tänka har sin grund i utvärderingsforskning där programteori är ett verktyg 
för att tydliggöra och förstå underliggande antaganden i en verksamhet.9 

8 Figuren är hämtad ur Lindgren (2006).

9 Där inte annat anges bygger texten i detta avsnitt på Lindgren (2012).
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Verksamhetslogik är en annan beteckning som ibland används på svenska 
för samma sak.

Utgångspunkten för varje programteori är ett samhälleligt problem som 
behöver lösas eller en situation som behöver förbättras. Själva programteorin 
utgörs av en uppsättning antaganden om orsak och verkan som förklarar hur 
problemet kan lösas eller situationen förbättras. En programteori är inte en 
teori i traditionell vetenskaplig mening som på basis av tillförlitlig empirisk 
kunskap	förklarar	hur	och	varför	A	(t.ex.	kvalitetsjämförelser)	påverkar	B	
(t.ex. förbättringar i vården). Programteori handlar också om förklaring, men 
förklaringen har sin grund i hur de människor som skapat och/eller beslutat 
om	en	intervention	tänker	sig	att	den	fungerar	(gör	man	A	så	händer	B,	och	det	
för i sin tur med sig C och D). Hur de personer som skapat och/eller beslutat 
om en verksamhet tänker sig att orsak och verkan hänger ihop kan givetvis 
i vissa fall bygga på vetenskapligt grundad kunskap. Det sista kan jämföras 
med evidens- eller kunskapsbaserad praktik som är ett uttryck för att man 
i professionella sociala insatser i ökande grad bör eftersträva att använda 
arbetssätt och metoder baserade på vetenskaplig kunskap om deras verkan.

En programteori kan vara alltifrån mycket enkel till mycket komplicerad. 
Oavsett vilket är det samma grundkomponenter som den är uppbyggd kring, 
nämligen förutsättningar, aktiviteter, prestationer och effekter. En enkel, gene-
rell programteori ser ut som i figur 1.3.

Figur 1.3: En generell programteori

Förutsättningar är alla resurser som går in i en verksamhet, exempelvis tid, 
pengar,	personal.	Aktiviteter	är	vad	som	görs	för	att	åtgärda	det	problem	eller	
förbättra	den	situation	som	är	verksamhetens	uppgift.	Aktiviteter	kan	beskri-
vas som en verksamhets maskinrum, där grogrunden för resultatet skapas. Ett 
annat ord för aktiviteter är processer. Prestationer är produkter och tjänster 
som kommer ut från verksamheten, dvs. vad som är avklarat. Effekter är den 
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skillnad som prestationerna gör för ett målobjekt som kan vara en person, 
population, organisation eller ett samhälle. Oftast handlar det om effekter 
i flera led (effektkedja) där kort- och mellansiktiga effekter måste uppfyllas 
för att de långsiktiga effekterna ska nås. Termen resultat inbegriper enbart 
prestationer eller effekter alternativt prestationer och effekter.

Det är ovanligt att de antaganden om orsak och verkan som ligger bakom 
en verksamhet finns tydligt beskrivna i policydokument om densamma. En 
programteori måste därför beskrivas, eller rekonstrueras som det kallas i 
utvärderingslitteraturen, och den som gör det har i och med det att tolka 
hur verksamheten ifråga är tänkt att fungera. Information för detta ändamål 
hämtas från relevanta policydokument såsom propositioner, verksamhets-
planer, tillämpliga lagar, förordningar etc. Genom att på detta sätt återskapa 
programteorin kan en förståelse skapas för hur det är tänkt att en verksamhet 
ska nå sina mål och vilka de bärande principerna i verksamheten är. Utifrån 
denna förståelse är det sedan möjligt att föra ett strukturerat resonemang 
kring möjligheter och problem som kan förknippas med verksamhetens pro-
gramteori. Programteorianalys kallas ibland detta arbetssätt.10

En programteorianalys kan ta sig olika uttryck. Den kan inriktas på 
program teorins relevans i förhållande till de behov eller problem som utgör 
motivet till en verksamhets existens. Det förutsätter givetvis att det i de 
policydokument som programteorin är härledd ur finns ett underliggande 
problem	att	relatera	till.	Analysen	kan	också	avse	programteorins	logik	och	
rimlighet, t.ex. om programmet ifråga är väldefinierat och begripligt, om 
beslutade styrmedel är ändamålsenliga i förhållande till avsedda effekter 
eller om programteorin är i linje med relevant forskning och utvärderingar 
av liknande program. Program teorianalys kan slutligen utföras i form av en 
”reality check” där det praktiska genomförandet av programmet jämförs 
med hur det var tänkt att fungera. Som antyds nedan i beskrivningen av rap-
portens disposition tillämpas i denna rapport i någon mån alla nu nämnda 
former av programteorianalys. Mer noggranna uppgifter om vilka metoder 
som använts för datainsamling och analys beskrivs i rapportens olika kapitel.

Disposition
Efter detta första inledningskapitel är rapporten i det följande disponerad i 
sju ytterligare kapitel. Varje kapitel kan, med lite god vilja från läsarens sida, 
läsas separat, men genomgående finns korshänvisningar till övriga kapitel i 
rapporten. För den läsare som har behov av fördjupning i någon eller några 
delar av rapporten finns i de flesta kapitel en mängd litteraturreferenser.

10 Hur man praktiskt kan gå tillväga vid såväl rekonstruktion som analys av en programteori finns utförligt 
beskrivet i Rossi, Lipsey & Freeman (2004). I Vedung (2009), som benämner programteorianalys rele-
vansmodeller för utvärdering, finns en motsvarande beskrivning på svenska.
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Ett syfte med rapporten är som sagt att främja ett kritiskt och kunnigt 
förhållningssätt till öppna jämförelser och andra uppföljningssystem av lik-
nande slag. Som en nödvändig kunskapsgrund för ett sådant förhållningssätt 
förklaras i kapitel två ett antal termer vars förståelse är centrala i samman-
hanget; uppföljning och utvärdering, indikator, standard, mått, nyckeltal samt 
kvalitet, resultat och effektivitet.

Vad är det som öppna jämförelser ska åstadkommas, varför och hur? Vad 
är	problemet	som	öppna	jämförelser	ska	lösa?	är	strategin	för	öppna	jäm-
förelser logisk och rimlig? Dessa frågor besvaras i kapitel tre som innehåller 
en beskrivning och bakgrund till öppna jämförelser, samt en gestaltning och 
analys av den programteori som uppföljningssystemet vilar på i förhållande 
till svensk och internationell forskning i ämnet.

Kapitel fyra innehåller en redogörelse för de indikatorer som används för 
att mäta kvalitet inom vården och omsorgen om äldre, en kort genomgång 
av vilka datakällor som brukas samt några reflektioner kring datas kvalitet.

En tänkt användning av öppna jämförelser är att resultatet ska kunna 
nyttjas som grund för att jämföra med verksamheter i andra kommuner och 
lära av deras praktik. Det förutsätter att det finns en samvariation mellan 
indikatorerna i öppna jämförelser. Kapitel fem är en statistisk analys av om 
och i så fall vilka relationer som finns mellan uppföljningssystemets olika 
indikatorer.

I kapitel sex finns den ”reality check” av öppna jämförelsers programteori 
som nämndes ovan, dvs. där det praktiska genomförandet av strategin jämförs 
med hur den var tänkt att fungera. I kapitlet redovisas resultatet av en empirisk 
undersökning av användningen av öppna jämförelser inom äldreomsorgen i 
tre kommuner i Göteborgsregionen.

Denna rapport är i huvudsak inriktad på politikers och ledares använd-
ning av öppna jämförelser för ledning och styrning av äldreomsorgen. De 
äldre själva är, åtminstone på sikt, också en förväntad grupp användare av 
den kvalitets information som genereras av systemet. Denna användar aspekt 
har det inte varit möjligt att studera empiriskt i föreliggande rapport. Däre-
mot finns i kapitel sju en undersökning och analys av hur centrala aktörer 
i sammanhanget tänker sig att öppna jämförelser ska användas av brukare.

Mot bakgrund av vad forskningen har att säga om användning av 
kvalitets information, i kombination med de lärdomar som kan dras ur före-
gående kapitel, diskuteras i kapitel åtta hur öppna jämförelser kan användas 
för kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen.
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2. Nyckelbegrepp som  
 används vid uppföljning  
 och utvärdering 
  Lena Lindgren

Uppföljning och utvärdering11 
Uppföljning och utvärdering nämns ofta tillsammans men utgör i praktiken 
två skilda granskningsaktiviteter, om än med många likheter och med flytande 
gränser. Ett vanligt sätt att hålla isär begreppen är att särskilja dem med avse-
ende på frekvens, analytiskt djup och förekomst av värdering (Vedung 2009).

Uppföljning kan ses som en sorts övervakning i det att det är en aktivitet 
som görs löpande enligt fasta rutiner för att granska hur en verksamhet ut-
vecklas i vissa på förhand definierade avseenden. Informationen är normalt 
kvantitativ med sifferuppgifter som beskriver läge, tillstånd och/eller utveck-
lingen av en verksamhet. Informationen hämtas oftast från befintliga datakäl-
lor, men det är också vanligt att via reguljära enkätundersökningar samla in 
data som visar människors synpunkter på verksamheten ifråga. Uppföljning 
kan avse både förhållanden inom en organisation, t.ex. hur handläggningstider 
förändrats, och förhållanden utanför organisationen, t.ex. hur det samhälls-
problem man velat förändra förändrats. Uppföljningar ger emellertid inga 
förklaringar till uppmätta förändringar, de beskriver bara att förändringar 
skett.	Av	den	anledningen	är	det	inte	möjligt	att	utifrån	uppföljningsresultat	
veta om det verkligen finns en koppling mellan ett uppmätt resultat och de 
aktiviteter som organisationen genomfört.

Utvärdering har definierats på olika sätt av olika författare. De flesta är 
dock överens om att utvärdering betyder noggrann bedömning, så som Mi-
chael Scriven (1991, s 139) förklarar i sin ofta citerade definition: ”Evaluation 
refers to the process of determining the merit, worth, or value of something, 
or the product of that process.” Med meriter avses de inneboende kvaliteterna 

11 Där inte annat anges bygger texten i detta kapitel på Lindgren (2012).
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hos ett utvärderingsobjekt, och med värdet avses objektets betydelse och nytta 
i det system i vilket det ingår. Det engelska ordet ”merit” (förtjänst, fördel) 
har här en klart positiv klang vilket dock inte innebär att negativa aspekter 
av en verksamhet (som kan vara avsedda, förutsedda eller oförutsedda) inte 
kan uppmärksammas i en utvärdering.

En andra aspekt av utvärdering som flertalet författare betonar är den 
veten skap liga. För att kunna göra en noggrann bedömning krävs att utvärde-
ring sker systematiskt och använder sig av vetenskapliga metoder. De metoder 
som används inom forskning kan och bör med andra ord också användas inom 
utvärdering. En tredje aspekt gäller utvärderingens syfte som skiljer sig från 
forskningens, nämligen att utvärdering inte görs för att allmänt öka kunskapen 
inom något område utan för att vara till nytta i ett praktiskt sammanhang.

Den viktigaste skillnaden mellan uppföljning och utvärdering sägs ofta 
vara att den starka betoning på värdering som finns i utvärdering saknas 
i	uppföljning.	även	i	uppföljning	finns	dock	värderande	moment.	för	att	
löpande granskning av hur en verksamhet utvecklas i några på förhand 
bestämda avseenden ska kunna genomföras, krävs exempelvis att någon 
bestämt vilka dessa avseenden ska vara och även hur de ska göras mätbara. 
Andra	skillnader	som	brukar	framhållas	är	att	uppföljning	görs	fortlöpande	
och ger en översiktlig bild av en verksamhet, medan utvärdering sker vid 
särskilda tillfällen och innebär en djupare analys och förståelse av en del av 
verksamheten.

Om man i en organisation utvecklar en plan för hur uppföljning och/
eller utvärdering ska utföras och användas, inklusive ansvar för rutiner och 
tolkningen av resultatet, så innebär det att organisationen har ett kvalitets-
system (Ekholm & Lander 1993). Inom socialtjänstområdet finns föreskrifter 
och allmänna råd från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. I enlighet med de regler som gäller från 1 januari 2012 ska 
vård- och omsorgsgivaren systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten på grundval av information från bl.a. riskanaly-
ser, egenkontroller, klagomålshantering, synpunkter och rapporter (SOSFS 
2011:9).

Indikator, mått och nyckeltal
Uppföljning går som nämnts ut på att regelbundet samla in huvudsakligen 
kvantitativ information om vissa bestämda aspekter av en verksamhet. Öppna 
jäm förel ser tillhör en grupp av uppföljningssystem som baseras på indikatorer 
vilka är konstruerade utifrån statistik som beskriver läge, tillstånd och/eller 
utveck ling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
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Ordet indikator kommer från latinets indicium som betyder tecken på 
något eller göra något troligt. Inom juridiken är indicium en typ av bevis som 
indirekt kan bevisa något. Indikatorer används i många olika sammanhang och 
ingår ofta i organisations- och styrningskoncept som benchmarking, kvalitets-
mätning och kvalitetssäkring. I utvärderingslitteratur och samhällsveten skaplig 
metodlära används indikator som en synonym för en operationell definition 
av ett teoretiskt begrepp. Om vi t.ex. är intresserade av tillståndet av ohälsa 
i en region eller ett land, eller hur det står till med bemötandet i äldreomsor-
gen, behöver vi en eller flera indikatorer som kan stå för ohälsa respektive 
bemötande. Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka indikatorer som 
kan konstrueras även om, vilket vi ska se längre fram i denna rapport, inte 
alla indikatorer belyser det som avses på ett bra sätt. En indikator är med 
andra ord ett observerbart, indirekt mått som används för att referera till ett 
begrepp då inget direkt mått finns tillgängligt (jfr mått som rör företeelser 
som är relativt lätta att räkna och beräkna, t.ex. ålder och temperatur). Så 
här definierar Peter Dahler-Larsen (2008a, s 4) termen indikator:

En indikator er en kvantitativ størrelse, der beskriver indsats, præstationer 
og/eller udfald af offentlig virksomhed, og implicit eller eksplicit og med en 
viss stabilitet benyttes i vurdering heraf med tanke på, at denna vurdering skal 
benyttes i praktiske handlingssituationer, heunder f.ks. politiske, ledelsemæs sige 

eller fagprofessionelle beslutninger.

En indikator, eller ett set av indikatorer, mäter alltid bara en avgränsad del av 
det som den avser att mäta. Det är viktigt att komma ihåg, inte minst när det 
handlar om att tolka resultatet av en indikatormätning. Bakom varje indikator 
döljer sig en komplex verklighet och att använda indikatorer innebär därför 
som Ekonomistyrningsverket (2006a, s 11) så finurligt formulerat saken ”att 
mäta något smått som mäter något stort”. Indikatorer är med andra ord till 
sin natur förenklingar av de förhållanden som de avser att mäta. Fördelen 
med detta är att de skapar en utgångspunkt för att diskutera komplexa frågor, 
men nackdelen är att förenklingarna kan skapa irritation då beslut fattas på 
grundval av dessa förenklingar (Catasús m.fl. 2008).

I vårt fall med öppna jämförelser i äldreomsorgen är den storhet som ska 
mätas kvalitet, eller närmare bestämt sådana aspekter av kvalitet (boende-
miljö, personaltäthet, sysselsättningsgrad, riskförebyggande arbete etc.), som 
man från ansvarigt håll bestämt beskriver verksamhetens kvalitet. Flertalet 
indikatorer	uttrycks	i	procenttal,	heltal	eller	decimaltal.	Alla	dessa	redovis-
ningssätt är resultat av en beräkning. Som exempel kan nämnas indikatorn 
sysselsättningsgrad	i	databasen	äldreguiden	som	är	en	kvot	som	tecknas	på	
följande sätt:
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Antal månadsanställda personer i omvårdnadspersonal som
hade en sysselsättningsgrad om 85% av heltid eller mer.

Sysselsättningsgrad = 
Totalt antal månadsanställd omvårdnadspersonal i äldreboendet

För att kunna uttala sig om ett visst värde på en indikator är tillräckligt gott 
eller gott nog behövs en standard. Hur hög ska t.ex. sysselsättningsgraden i en 
verksamhet vara för att den ska betraktas som god? I öppna jämförelser finns 
inga sådana standarder definierade. Istället redovisas resultatet i tre grupper; 
grönt (de 25 procent bästa), gult (de 50 procent genomsnittliga) och rött (de 
25 procent sämsta). Hur bra de 25 procent bästa är kan dock variera från år 
till år, beroende på hur väl samtliga kommuner/enheter lyckats. Jämförelserna 
i öppna jämförelser är med andra ord relativa, och varken rikets medelvärde 
eller ett grönt resultat behöver vara bra. 

Mått används inte sällan synonymt med indikator, så även i öppna 
jämförelser liksom i föreliggande rapport. Det är emellertid, vilket Peter 
Dahler-Larsen (2008a) pekat på, inte ett helt korrekt språkbruk eftersom ett 
mått (t.ex. antal fallskador bland äldre) inte i sig själv är en indikator. Det är 
måttets användning, tolkning och integrering i ett bestämt sammanhang där 
måttet beskriver eller värderar något specifikt som gör det till en indikator. 
Sven-Eric Liedman (2009) gör på liknande sätt en distinktion mellan äkta 
kvantiteter som t.ex. vikt och hastighet, och pseudokvantiteter som t.ex. be-
tyg. Pseudokvantiteter är enligt honom siffror som förleder oss att tro att det 
som i själva verket bygger på subjektiva omdömen har sin grund i mätningar 
med absoluta resultat. När man sätter siffror på personliga uppfattningar om 
något, t.ex. ett universitets ”rykte” och sedan använder dessa siffror för att 
rangordna lärosäten blir det vilseledande menar Liedman.

Nyckeltal är ett annat ord som används synonymt med indikatorer. Med 
hjälp av nyckeltal (eller indikatorer) kan en organisation göra jämförelser 
av den egna utvecklingen över tid, eller med andra liknande verksamheter. 
Nyckeltal är ett brett begrepp med olika tillämpningar beroende på typ av 
verksamhet12. Så här definieras nyckeltal i Nationalencyklopedin:

Tal som komprimerar information i syfte att göra den mer lättillgänglig för 
en användare. Komprimering kan uppnås genom att de mest betydelsefulla 
värdena från en stor informationsmängd (t.ex. orderingång, fakturering, antal 
anställda) väljs ut, eller med relationstal (t.ex. omsättning per anställd, produk-
tion per arbetstimme).

12	 i	kolADA	(kommun-	och	landstingsdatabasen	som	drivs	av	Skl	finns	cirka	2000 indikator för kom-
munernas och landstingens verksamheter, varav en stor andel refererar till öppna jämförelser
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Kvalitet
Kvalitet har under det senaste decenniet i raskt ökande takt blivit ett ledord 
i styrningen av den offentliga sektorn i Sverige och i andra västländer. Redan 
under 1980-talet började man som tidigare nämnts inom den offentliga sektorn 
plagiera kvalitetskoncept som Total Quality Management och ISO-9000 vilka 
har sitt ursprung inom industrin. Efter en avtagande popularitet i mitten av 
1990-talet har kvalitetsbegreppet under det tidiga 2000-talet blivit modernare 
än någonsin. Likväl är, som bl.a. Dahler-Larsen (2008b) och Strannegård 
(2007) påpekat, kvalitetsbegreppet en gåta och vad det är som bedöms när 
kvalitet bedöms är höljt i dunkel. Kvalitet är i själva verket ett innehållslöst 
begrepp som måste fyllas med innehåll av någon. När barn- och äldreminister 
Maria Larsson eller utbildningsminister Jan Björklund säger att kvaliteten 
inom deras ansvarsområden måste öka, så är det med andra ord långtifrån 
givet vad det är som ska öka.

I socialtjänstlagen har det sedan slutet av 1990-talet funnits en kvalitets-
paragraf som ställer krav på att socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att 
denna systematiskt och fortlöpande ska säkras, men vad god kvalitet innebär 
har inte tydligt framgått. De nya regler om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete som infördes 1 januari 2012 innebär att en central definition av 
kvalitet införts. I 2 kap. 1 § SOFFS 2011:9 definieras kvalitet på följande sätt:

att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter.

Ovanstående definition innebär att kvalitet i socialtjänsten är synonymt med 
följsamhet till nationella mål och krav som framgår av lagar, föreskrifter och 
beslut av olika slag. I SOSFS 2011:9 sägs dock också att den som bedriver 
verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att 
sätta egna mål eller följa krav i olika standarder, förutsatt att dessa inte står 
i strid med författningar. Men även om målen och kraven är givna måste 
deras andemening tolkas och inbördes förhållanden tydliggöras för att upp-
följning och/eller utvärdering av kvalitet ska kunna genomföras. Vanligt är 
att med utgångspunkt i kvalitetsbegreppets latinska upphov qualitas tala om 
kvalitet som beskaffenhet eller egenskaper som kan knytas till olika aspekter 
av en vara eller tjänst. Vilka goda egenskaper som ska räknas som kvalitet 
är emellertid inte givet utan måste definieras och bestämmas från fall till fall. 
Att	kvalitet	betyder	goda	och	eftersträvansvärda	egenskaper	tar	vi	gärna	för	
givet, men kvalitet kan också beteckna dåliga egenskaper hos den vara eller 
tjänst beskrivningen gäller.
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Med utgångspunkt i ett programteoretiskt perspektiv är det möjligt att tala 
om kvalitet som egenskaper som kan knytas till olika faser i en verksamhet. 
Dessa egenskaper kan i sin tur operationaliseras i en eller flera indikatorer 
som mäter förekomst och tillstånd av egenskapen ifråga. Kvalitetsindikatorer 
kan på så vis fokusera egenskaper i verksamhetens förutsättningar, processer/ 
prestationer eller effekter. Många gör på liknande sätt en distinktion mel-
lan strukturkvalitet som speglar vad en verksamhet har (resurstilldelning, 
per sonal täthet, mm.), processkvalitet som handlar om vad en verksamhet 
gör (hur arbetet går till) och resultatkvalitet som står för vad den/de som 
är verksamhetens målobjekt får (t.ex. om behandlingsmålen uppnåtts, om 
brukaren är nöjd med tjänsten). Så gör exempelvis Socialstyrelsen i många 
av	sina	skrifter,	vilket	är	 i	 linje	med	Avedis	Donabedians	(1966) klassiska 
språkbruk som fortsättningsvis tillämpas även i föreliggande rapport. Figur 
2.1 avser att illustrera det nu sagda.

Verksamhetsled Typ av kvalitet Kvalitetsegenskaper Indikatorer

Förutsättningar Strukturkvalitet A 
B 
C

A1-2 
B1 
C1-2

Processer Processkvalitet D 
E 
F

D1-4 
E1-2 
F1-4

Prestationer Resultatkvalitet G 
H 
I

G1-3 
H1-2 
I1-3

Effekter Resultatkvalitet J 
K 
L

J1-4 
K1-2 
L1

Figur 2.1: Grundmodell för beskrivning av kvalitet

I den operationaliseringsprocess som i enlighet med figuren krävs för att ut-
veckla indikatorer på kvalitet döljer sig en rad problematiska förhållanden 
vilka bl.a. Peter Dahler-Larsen (2008b) ingående diskuterat. Det allra mest 
övergripande av dessa problem är att varje steg i processen innebär en värde-
ring – ett val att fokusera på vissa saker och bortse från andra. En indikator 
kan aldrig vara ett objektivt mått på kvalitet i en verksamhet. Det är istället 
ett värdemässigt ställningstagande, men trots det talar många som om kvalitet 
har en given definition som alla kan stämma in i. En viktig fråga att ställa 
sig är därför på vilken värdemässig grund en indikator bygger. Ofta syftar 
kvalitetsindikatorer till att mäta en verksamhets måluppfyllelse. Med tanke 
på den målträngsel som råder och den vittfamnande karaktär som präglar 
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många mål inom den offentliga sektorn, är det emellertid viktigt att veta 
vilka mål som avses, vilka som valts bort och hur målen operationaliserats i 
mät- eller observerbara termer.

Resultat
Termen resultat används på olika sätt av olika författare och i olika sam-
manhang. Pollit & Bocukaert (2011) drar efter en grundlig begreppsexercis 
slut satsen att resultat är ett ”slippery concept”. I affärsvärlden är resultat i 
stort sett lika med finansiella resultat, att generera vinst som ger avkastning 
till aktieägarna och säkrar företagets överlevnad. I den offentliga sektorn är 
innebörden av resultat en annan. Här handlar det finansiella resultatet om 
skillnaden mellan budgeterad kostnadsram och faktiskt utfall, vilket inte sä-
ger någonting om hur väl pengarna använts eller hur väl man lyckats utföra 
sitt välfärdsuppdrag. I kommuner och landsting är det därför intressantare 
att inte tala om resultat i termer av vinst, utan om vad som görs i termer av 
tjänster och produkter (t.ex. äldreomsorg), vad dessa i sin tur leder till (t.ex. 
att äldre kan leva ett tryggare liv) samt till vilken kostnad det gjorts. För att 
kunna värdera resultat i dessa termer krävs att det finns mål som beskriver 
det resultat som kommunen vill uppnå (SKL 2010a). Det nu sagda illustreras 
väl i figur 1.3 (i kapitel ett) som beskriver resultat som allt det som kommer 
ut ur en verksamhet, dvs. prestationer eller effekter eller prestationer och 
effekter. På motsvarande sätt definieras resultat av Ekonomistyrningsverket 
(2011) som de prestationer som myndigheter åstadkommer och de effekter 
prestationerna leder till. Resultat är med andra ord någonting (prestationer 
och/eller effekter) som följer av någonting annat (aktiviteter).

Effekter kan i sin tur uppstå i flera olika led (omedelbara, mellanliggande 
och slutgiltiga), och de kan vara förväntade eller icke förväntade. En aspekt 
som ytterligare demonstrerar resultatbegreppets mångfald handlar om den 
vikt som många lägger vid att kunna uttala sig om sambandet mellan utförda 
prestationer och effekter. Medan en del starkt poängterar vikten av att belägga 
orsakssamband menar andra att det viktiga är att en förändring hos ett mål-
objekt kommit till stånd. För att särskilja dessa två slags effekter används 
ofta termen utfall när det handlar om en observerad förändring hos ett mål-
objekt efter en vidtagen åtgärd, medan effekter reserveras för förändringar 
som orsakats av åtgärden.

Resultat är som Curman (2012) förklarar snarast ett samlingsnamn för 
olika fenomen och typer av resultat. Hur resultat definieras är en semantisk 
fråga, rätt eller fel finns inte, men det gäller att i en given situation vara tydlig 
med vad som avses. När det gäller öppna jämförelser är det inte helt klart vad 
som menas med resultat. I publikationen öppna jämförelser står att
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”Rapporten innehåller ett urval indikatorer, i första hand sådana som speglar 
resultat men också processindikatorer när det saknas resultatmått. Dessutom re-
dovisas några strukturella bakgrundsmått” (Socialstyrelsen & SKL 2011, s 13).

Som vi ska se längre fram i föreliggande rapport rymmer öppna jämförelser 
företrädesvis indikatorer som fokuserar processer och prestationer i äldre-
omsorgen, samt indikatorer som är mått på de äldres omdömen om dessa 
prestationer. Några indikatorer som mäter utfall eller effekter i linje med 
definitionen här ovan finns (än så länge) inte vare sig i publikationen öppna 
jämförelser	eller	i	databasen	äldreguiden.

Effektivitet
Effektivitet är den andra storheten som öppna jämförelser, vid sidan av kvali-
tet, avser att fånga med de indikatorer som formuleras. Det är naturligt då 
begreppet återfinns i en mängd olika regler och förordningar och är ett av 
de övergripande förvaltningspolitiska målen. Begreppet är dock synnerligen 
mångtydigt och dess innebörd varierar med olika användare och med olika 
syften. Som Johansson (2011) förklarar finns det dock en generell definition 
som säger att effektivitet handlar om en relation mellan uppoffringar och 
uppnådda tillstånd.

Generellt i uppföljnings- och utvärderingssammanhang är effektivitet ett 
vanligt förekommande värderingskriterium, särskilt i ekonomiska ansatser och 
modeller. Begreppet effektivitet är dock som Vedung (2009, s 149) påpekat 
lurigt för oss svenskar och andra nordbor. På engelska görs en distinktion 
mellan ”efficiency” och ”effectiveness”, men på svenska översätts båda med 
effektivitet. Båda de engelska begreppen har med måluppfyllelse att göra, 
men medan ”efficiency” beaktar även såväl måluppfyllelse som kostnader så 
nöjer sig ”effectiveness” med enbart måluppfyllelse. Figuren och citatet nedan 
används ofta för att illustrera begreppens innebörd samt vad i en verksamhet 
som värderas på grundval av ”efficiency” respektive ”effectiveness”.

Behov

Mål Förutsättningar Aktiviteter

Effektivitet (effectiveness)

Kostnadseffektivitet (cost-effectiveness)

Produktivitet (efficiency)

Utfall/effekterPrestationer

Figur 2.2 Vad värderas i termer av effektivitet?
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Effectiveness: The extent to which an …intervention’s objectives were achieved, 
or are expected to be achieved, taking into account their relative importance. 
..Also	used	as	an	aggregate	measure	of	(or	judgement	about)	the	merit	or	worth	
of an activity, i.e. the extent to which an intervention has attained, or is ex-
pected to attain, its major relevant objectives efficiently. ”Doing right things”.

Efficiency:	A	measure	of	how	economically	resources/inputs	(funds,	expertise,	
time, etc.) are converted to results. ”Doing things right”.

(Källa: McDavid & Hawthorne 2005)

Effektivitet som i ”effectiveness”(få gjort det som ska göras) motsvarar på 
svenska måluppfyllelse, verkningsfull eller verksam. Yttre effektivitet är 
ett annat ord som används. Effektivitet som i ”efficiency” handlar om inre 
effekti vitet, att det som görs inom en organisation åstadkoms med minsta 
möjliga ansträngning. Inre effektivitet är synonymt med produktivitet. I båda 
fallen gäller som tidigare nämnts att effektivitet är ett relativt mått som blir 
intres sant först vid en jämförelse, exempelvis över tid inom en organisation 
eller mellan olika organisationer.

Hur effektivitet ska förstås i fallet med öppna jämförelser framgår inte 
tydligt i existerande policydokument, inte heller hur man från policymakarnas 
sida tänker sig att effektivitet förhåller sig till kvalitet. Dock tycks det som 
att man från Socialstyrelsens sida tillämpar ett vidare effektivitetsbegrepp där 
effek tivitet innebär både göra rätt saker (effectiveness) och göra dem på rätt 
sätt (efficiency, produktivitet).13

13 Se www.socialstyrelsen.se/ekonomiskaanalyser/effektivitetochproduktivitet.
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Från projekt till nationell strategi  
och ökad statlig styrning
Begreppet öppna jämförelser lanserades första gången i och med att SKL och 
Socialstyrelsen år 2005 presenterade en gemensam indikatorbaserad redovis-
ning avseende hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet (Socialstyrelsen 
& SKL 2005a, 2005b). Intresset för och kraven på kunskap och information 
om kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården, liksom socialtjänsten, är 
emellertid inte nya. I lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna 
råd som styr dessa områden ställs sedan länge krav på god kvalitet och att 
verksamheterna ska ha system för kvalitetsarbete. Det nya med öppna jämfö-
relser är dels möjligheten till jämförelse och rangordning över tid och mellan 
organisationer, dels strävan att mäta och jämföra resultat. Som vi sett i denna 
rapports första kapitel finns runt om i världen ett likartat starkt intresse för 
uppföljningssystem som baseras på nationella indikatorer som beskriver, 
jämför och rangordnar välfärdstjänster med avseende på kvalitet och resultat.

I Sverige har kommuner och landsting det huvudsakliga ansvaret för ge-
nomförandet av tjänster inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. 
Genom principen om kommunal självstyre har de stor frihet att besluta om 
verksamheternas utformning och kostnader, och i övrigt sätta en lokal prägel 
på statliga uppdrag. Socialstyrelsen å sin sida ansvarar för att följa upp och 
utvärdera verksamheterna. Kommuner och landsting är emellertid formellt 
en del av statens politiska organisation, vilket gör att deras villkor kan på 
olika sätt förändras genom nationella politiska beslut (Montin 2002). Under 
senare tid har regeringen vidtagit ett flertal åtgärder för att mera kraftfullt 

3. Vad är öppna jämförelser?
  Lena Lindgren
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styra såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Specialdestinerade 
statsbidrag för att stimulera kvalitetsutveckling inom särskilda områden är 
en sådan styråtgärd. Bland större statsbidrag av detta slag med bäring på 
äldreomsorgen kan nämnas Kompetensstegen, Bättre liv för sjuka äldre och 
prestationsbaserade bidrag för registrering i de nationella kvalitetsregistren 
Senior	Alert	och	Svenska	palliativregistret.	Under	2011 har prioriterade statliga 
utvecklingsområden inom äldreomsorg bl.a. gällt kost och nutrition, demens-
vård och läkemedelsgenomgångar (se www.socialstyrelsen.se/statsbidrag).

Utformning av nationella riktlinjer som utgår från vetenskap och beprö-
vad erfarenhet och avser att vägleda praktiken är en annan statlig styråtgärd. 
Sådana riktlinjer finns numera för en mängd olika områden inom hälso- och 
sjukvården, och ytterligare är under utveckling. För flera områden har dess-
utom nationella indikatorer formulerats som kan användas för uppföljning av 
god vård, t.ex. inom diabetesvård. Motsvarande arbete finns inom socialtjänst-
området där Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning utarbetar rikt-
linjer, vägledningar och andra rekommendationer för hur det lokala sociala 
arbetet ska eller bör bedrivas evidensbaserat. Dokumentationssystemet BBIC 
(Barns	behov	i	centrum)	och	bedömningsinstrumentet	ASi	(Addiction	Severity	
Index) är andra exempel. Vidare kan nämnas Socialstyrelsens arbete med att 
utveckla en nationell modell för ett systematiskt arbetssätt och strukturerad 
dokumentation inom äldreomsorgen. En preliminär modell för det nya arbets-
sättet finns beskriven i Socialstyrelsen (2010a). Modellen, som är nära knuten 
till öppna jämförelser, är avsedd att ge stöd i lokal dokumentation samtidigt 
som den gör det möjligt att få strukturerade uppgifter till nationell statistik. 
En ytterligare styråtgärd på senare år är centraliseringen av tillsynsverksam-
heten inom socialtjänstområdet från länsstyrelserna till Socialstyrelsen.

En mer påtaglig bakgrund och inspirationskälla till öppna jämförelser, 
vid sidan av nu nämnda bakomliggande politiska strävanden, är de nationella 
kvalitetsregister som på 1970-talet började byggas upp inom den medicinska 
professionen. Fram till för något decennium sedan var dessa registers använd-
ning begränsad till inom den medicinska professionen, men i en proposition 
(1999/2000:149) avsatte regeringen särskilda resurser för att göra registren 
mera öppna: ”Informationsförsörjning och verksamhets försörjning inom 
hälso- och sjukvården bör stärkas för att medborgarna skall få god information 
om vården och för att främja en effektiv hälso- och sjukvård”. Samtidigt fick 
Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att tillsammans med SKL utveckla och 
föreslå övergripande indikatorer som beskriver kvalitet inom hälso- och sjuk-
vården. Det uppdraget innebar upptakten till InfoVU (Informationsförsörjning 
och Verksamhetsuppföljning), ett samarbetsprojekt mellan Socialstyrelsen och 
SKL (2005c) som pågick 2001-2006 och bl.a. resulterade i kvalitets indikatorer 
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för vård av stroke, ont i ryggen och psykisk ohälsa. Projektet har därefter 
fortsatt, bland annat inom ramen för öppna jämförelser.

Inom socialtjänstområdet utgör Socialtjänstlagens kvalitetsparagraf som 
infördes i slutet av 1990-talet en del av förhistorien till öppna jämförelser. 
Paragrafen innebär att det ställs krav på att socialtjänstens arbete ska vara av 
god kvalitet, och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande 
ska säkras. Det innebär i sin tur att man inom socialtjänsten är tvungen 
att utveckla och använda sig av metoder för uppföljning, utvärdering och 
kvalitetssäkring. Liknande krav har reglerats i hälso- och sjukvårdslagen allt 
sedan början av 1980-talet. Som framgått i diskussionen om kvalitetsbegrep-
pet i denna rapports andra kapitel har nyligen Socialstyrelsen utformat nya 
och stramare regler för hur dylikt kvalitetsarbete ska gå till (SOSFS 2011:9).

I samband med att kvalitetsparagrafen infördes genomförde Socialstyrel-
sen (1999, 2001, 2002) flera kartläggningar av kommunernas kvalitetsarbete 
inom socialtjänsten och deras arbete med brukarundersökningar och verksam-
hetsuppföljning inom äldreomsorgen. Utifrån mer generella behov av insatser 
till stöd för kunskaps- och kvalitetsutveckling inom socialtjänsten, och med 
inspiration från det arbete som bedrivits inom hälso- och sjukvårdsområdet, 
inledde Socialstyrelsen och SKL år 2006 ett samarbete för att utveckla kva-
litetsindikatorer för socialtjänsten (Socialstyrelsen & SKL 2007b). I syfte att 
främja en bättre uppföljning och förbättrad resursanvändning inledde vidare 
Socialstyrelsen och SKL år 2007 på regeringens uppdrag ett samarbete för att 
utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser inom kommunernas vård 
och omsorg om äldre samt landstingens hemsjukvård. I regeringsuppdraget 
ingick fem delprojekt: årlig enkätundersökning till kommuner och landsting, 
utveckling av personnummerbaserad statistik, utveckling av en nationell 
modell för att beskriva behov och insatser, utveckling av nationella kvalitets-
indikatorer och ekonomiska indikatorer (Socialstyrelsen 2010a). I tillägg till 
det fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra riksomfattande 
brukarundersökningar för att följa upp kvalitet och tillgänglighet inom vård 
och omsorg om äldre (Socialstyrelsen 2009a).

I detta sammanhang bör också nämnas den stora mängd av projekt som 
SKL startat i syfte att främja utvecklingen av kvalitet och resultat i kommuner 
och landsting. I inledningen i denna rapport nämndes två sådana aktuella pro-
jekt – Leda för resultat och Mäta för att leda. Ett annat projekt är Jämförande 
kvalitets nätverk som startade 1999 och ledde till att flera regionala nätverk 
etablerades i syfte att deltagande kommuner skulle jämföra varandras resultat 
inom olika områden. Projektet resulterade bl.a. i en skrift där en metod för 
jämförelser presenteras som söker knyta samman och tydliggöra relationen 
mellan kostnader och kvalitet (SKL 2001). Jämförelseprojektet är ytterligare 
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ett projekt där SKL under 2007-2010 samarbetade med Finansdepartemen-
tet	och	rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	(rkA)	för	att	utveckla	
kvalitetsmått som skulle kunna användas i lokalt förbättringsarbete (SKL & 
rkA	2010b). Kommunens kvalitet i korthet som startade 2006 är ännu ett 
projekt där de deltagande kommunerna årligen genomför undersökningar av 
kommunens kvalitet ur fem perspektiv (SKL 2009b). Slutligen kan nämnas 
Kostnad Per Brukare som också startade 2006, och numera drivs i nära 
samarbete med öppna jämförelser. Kostnad Per Brukare är en metod för att 
beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan 
knytas till den enskilde brukaren (SKL 2010c). 

De senaste 5-6 åren har regeringen gett Socialstyrelsen ett flertal upp-
drag som går ut på att i samverkan med SKL främja utvecklingen av öppna 
jämförelser inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden. Ett 
mer samlat sådant uppdrag var regeringens beslut i juni 2009 där man talar 
om en ”nationell strategi” för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser 
inom social tjänsten och hälso- och sjukvården (Regeringsbeslut 2009-06-25). 
Beslutet innebar ett uppdrag till Socialstyrelsen att intensifiera utvecklingen 
av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data 
av god kvalitet inom social tjänst och hemsjukvård. Senast vid utgången av 
år 2014 ska arbetet vara avslutat och uppföljningssystemen på plats. Som 
svar på detta uppdrag har Socialstyrelsen utarbetat ett flertal handlings- och 
projekt planer som beskriver hur myndigheten tänker genomföra arbetet 
(Social styrelsen 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2010c).

En programteori för öppna jämförelser
Programteori är som beskrivits i denna rapports första kapitel ett verktyg 
som genom att tydliggöra underliggande antaganden i en verksamhet till-
handahåller en grundval för diskussion, analys och förståelse av densamma. 
Verksamheten i detta fall är strategin öppna jämförelser som här betraktas 
som en åtgärd för vilken det är möjligt att beskriva (eller rekonstruera som 
det heter i utvärderingslitteraturen) en programteori på basis av centrala 
policydokument. De policydokument som främst legat till grund för rekon-
struktionen av öppna jämförelsers programteori är Regeringsbeslut (2009-
06-25) som utgör regeringens beskrivning av strategin, samt Socialstyrelsen 
(2009b, 2009c, 2010b) som är av myndigheten utformade handlingsplaner 
för dess arbete med nu nämnda strategi.

Det bör dock understrykas att programteorin i denna tappning endast 
är en tolkning av hur ansvariga aktörer tänker sig genomförandeförlopp och 
resultat. Den är inte en teori som beskriver verkliga genomförandeförlopp och 
resultat. Det kan också vara så att de ansvariga för verksamheten inte har en 
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teori för vad de gör, eller att de olika inblandade aktörerna, dvs. framförallt 
Social styrelsen och SKL, har olika syn på vad man gör och vad som är orsak 
och verkan i sammanhanget. Som framgår av denna rapports sjunde kapitel 
är detta ett reellt faktum när det gäller hur olika inblandade aktörer (Social-
departementet, Socialstyrelsen, SKL, Vårdföretagarna, Famna) tänker sig att 
öppna jämförelser ska användas av brukare och främja brukarinflytande.

Förutsättningar

   
Det finns ett nationellt system för öppen redovisning av centralt 
definierade indikatorer som är lättillgängliga, aktuella, ändamålsenliga 
och tillförlitliga. Indikatorerna bygger så långt möjligt på kunskap och 
beprövad erfarenhet.
Det finns teknisk infrastruktur och lagstiftning som stödjer systemet, 
liksom enhetliga termer och begrepp samt rutiner för metoder för mät-
ning och registrering. Formerna för presentation är skräddarsydda för 
olika målgruppers behov.
Det går att jämföra mellan utförare inom och mellan olika driftsformer, 
dvs. offentliga förvaltningar och bolag, privata företag och civilsamhäl-
lets organisationer. 
Det går att följa patienter och brukare genom vård- och omsorgspro-
cesserna så att resultatet av verksamheterna blir tydligt. 

Aktiviteter/ 
prestationer 

    

Verksamheter mäts, måtten registreras och rapporteras. 
Data redovisas (minst årligen) som öppna jämförelser för olika verk-
samhetsområden i webbapplikationer och skriftliga rapporter.

Målobjekt ����� använder publicerade data på olika sätt:

Effekter Patienter/
brukare/anhöriga

Gör informerade val av vård/omsorgsgivare efter behov.
Inflytande och delaktighet ökar.

Ledare och personal Får insikt om egna brister samt kunskap om lärande exempel. 
Stimuleras till delaktighet och verksamhetsutveckling.

Lokala/regionala 
beslutsfattare

Fattar prioriterande beslut i enlighet med kunskap om vilka arbetssätt 
som skapar bästa möjliga resultat.

Regeringen och 
statsförvaltningen

Nationell granskning och analys underlättas. 
Styrningen har sin grund i en starkare kunskapsbas.

Samhället Konkurrens mellan olika offentliga producenter och mellan offentliga 
och privata producenter av vård och omsorg. 
Ökad kvalitet och effektivitet i vård och omsorg. 
Likvärdiga resultat uppnås över hela landet. 
Ökad transparens, ansvarsutkrävande underlättas. 
Ökat förtroende från medborgarna. 
Internationella konkurrensfördelar i svensk vård och omsorg synliggörs 
och bidrar till stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

 
Figur 3.1: Öppna jämförelser i programteoriformat
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De termer som används för att beskriva en programteori är förutsättningar, 
aktiviteter,	prestationer	och	effekter.	Att	beskriva	öppna	jämförelser	med	dessa	
begrepp är dock inte helt enkelt, vilket delvis beror på att det är en strategi 
som successivt växt fram och konkretiserats, i huvudsak under de senaste åren. 
Därtill återstår fortfarande mycket arbete innan slutprodukten, ett nationellt 
system för öppen redovisning av centralt definierade indikatorer inom hälso- 
och sjukvård respektive socialtjänst är på plats och som kan användas på avsett 
vis. För att använda ett engelskt uttryck utgör öppna jämförelser sålunda 
än så länge ”a moving target”. I 2011 års publicering av öppna jämförelser 
för äldreomsorgen skriver Socialstyrelsen och SKL (2011) apropå detta att 
”redovisning och jämförelser av kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen 
är under utveckling både vad gäller indikatorer och datakällor.”

Öppna jämförelser karaktäriserades inledningsvis i denna rapport som 
ett hårt uppföljningssystem där det finns ett i förväg klargjort ansvar för att 
leverera jämförbara, kvantitativa data om hur en verksamhet utvecklas med 
avseende på i förväg definierade indikatorer vid i förväg bestämda tillfällen. 
Den hårda karaktären till trots kan öppna jämförelser också ses som en form 
av mjuk reglering, eller mjukt styrmedel som jag här valt att kalla det (Blom-
gren & Waks 2010). Med styrmedel menas de verktyg som stat, kommun 
eller annan organisation kan ta i anspråk för att söka påverka människors 
beteenden och därmed det politiska utfallet av förd politik.

Ett vanligt sätt att kategorisera styrmedel är att dela in dem i tre huvud-
typer som kan användas var för sig eller i kombination; regulativa, ekonomiska 
och informativa styrmedel. Evert Vedung (2009) liknar den första kategorin 
vid Regulativa styrmedel (piskor), den andra vid Ekonomiska styrmedel (mo-
rötter) och den tredje vid Informativa styrmedel (predikningar). Regulativa 
styrmedel tvingar individer och organisationer att bete sig på ett visst sätt 
för att inte riskera negativa sanktioner. Ekonomiska styrmedel vill genom 
att tillföra eller beröva materiella resurser få till stånd ett visst handlande. 
Informativa styrmedel vill genom upplysning och övertalning erbjuda kun-
skap så att människor frivilligt, självmant och utan hot om sanktioner eller 
ekonomiska för- eller nackdelar väljer att visst beteende. Denna uppdelning 
av styrmedel följer en skala av tvång där de styrandes makt att agera är fal-
lande. Tendensen enligt Vedung är att de styrande övergår till styrmedel med 
en högre grad av tvång ju längre tiden går. En förklaring till det kan vara 
att legitimiteten gradvis ökar för en policy eller verksamhet, vilket gör det 
möjligt att allteftersom öka graden av tvång utan att möta starka protester.

I förhållande till det nu sagda kan öppna jämförelser – än så länge – ka-
tegoriseras som ett informativt och därmed mjukt styrmedel som med hjälp 
av standarder, ranking etc. vill få de vars verksamhet är föremål för styrning 
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att bete sig på ett visst sätt. Den styrda verksamheten åtar sig att redovisa sin 
verksamhet i analogi med de kvalitetsindikatorer som formulerats centralt, 
samt bli föremål för jämförelser och bedömning i enlighet med desamma. 
I årliga publiceringar rangordnas landsting/kommuner/enheter, och i peda-
gogiskt syfte är tabellerna färgade med grönt (de 25 procent bästa), gult (de 
50 procent genomsnittliga) och rött (de 25 procent sämsta). Indikatorerna 
är frivilliga att följa, rättsliga sanktioner saknas. Den styrande logiken är 
istället ”name and shame” som innebär att den styrda verksamheten riskerar 
sitt rykte om den hamnar på rött. Flera forskare har på senare år argumen-
terat för att de allt mer vanligt förekommande rankingsystemen inom olika 
områden gör att organisationer blir mer och mer upptagna av att hantera 
de risker för dåligt rykte – ”reputational risk”– som rankingen genererar (se 
t.ex. Power mfl. 2009).

än	så	länge	finns	som	antytts	inga	inslag	av	tvång	i	form	av	regulativa	
styr medel i samband med öppna jämförelser. Däremot kan noteras att man 
från statens sida använt sig av ekonomiska styrmedel för att få till stånd ett 
visst handlande hos kommunerna. Från och med år 2010 delar staten ut 
stimulansmedel till de kommuner som anslutit sig till och börjat registrera i 
kvalitets	registren	Senior	Alert	och	Svenska	palliativregistret,	vilka	båda	utgör	
viktiga datakällor för öppna jämförelser.

Om öppna jämförelser är lösningen,  
vad är problemet?
Om det finns ett nationellt system för öppen redovisning av centralt definierade 
kvalitetsindikatorer som är lättillgängliga och tillförlitliga, och om det används 
av olika målgrupper för vårdval/kundval, verksamhetsutveckling, beslutsfat-
tande och styrning, så kommer konkurrensen mellan olika producenter att 
öka, och så kommer kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen om 
äldre att öka. Så lyder i grova drag öppna jämförelsers programteori enligt 
den tolkning som gjorts i denna rapport.

Utgångspunkten för varje programteori är ett samhälleligt problem som 
behöver lösas eller en situation som behöver förbättras. Själva programteorin 
utgörs av en uppsättning antaganden om orsak och verkan som förklarar hur 
problemet kan lösas eller situationen förbättras. Som framgår av figur 3.1 
ovan är det överordnade syftet med öppna jämförelser att förbättra vårdens 
och omsorgens kvalitet och effektivitet. God kvalitet betyder att en verksam-
het har vissa önskvärda egenskaper, och effektivitet betyder att den bedrivs 
enligt målen och att resurserna används på bästa sätt. Huvudproblemet som 
öppna jämförelser förväntas bidra till att lösa torde därmed vara att vården 
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och omsorgen idag inte har tillräckligt av de rätta egenskaperna, och att 
verksamheterna inte heller bedrivs enligt målen med bästa möjliga resurs-
användning. Det som framförallt pekas ut som problem är att det föreligger 
stora variationer i kvalitet och resultat och därmed bristande likvärdighet 
inom vården och omsorgen på olika håll i landet, och att det ofta drabbar 
utsatta	samhällsgrupper.	Att	dylika	problem	existerar	finns	nogsamt	belagt	
i flera undersökningar, men några sådana undersökningar refereras inte i 
de policydokument som öppna jämförelser vilar på (se t.ex. Trydegård & 
Thorslund 2000, 2010). Utöver dessa generella problem är det svårt att i 
policydokument som rör öppna jämförelser finna några mer precisa uppgifter 
om vad det är i vården och omsorgen som ska bli bättre, eller var i landet de 
största problemen av detta slag finns.

Kvalitet är som Lars Strannegård (2007) förklarar ett ord på modet som 
vi inte verkar få nog av. Efter en avtagande popularitet under 1990-talet har 
kvalitet idag fått en förnyad aktualitet genom stark påverkan från den moderna 
managementkulturens föreställningar om vad framgångsrika organisationer är. 
Detsamma gäller ord som benchmarking, lärande, lärande organisation och 
ständiga förbättringar som är ledord i New Public Management och nutida 
förvaltningspolitik. Det ligger nära till hands att tolka bristen på precision i 
programteorin för öppna jämförelser vad gäller problembeskrivning som en 
mer allmän ambition hos programmakarna att med hjälp av öppna jämfö-
relser alstra egenskaper härledda ur New Public Management i kommuner 
och vård- och omsorgsenheter.

Enligt programteorin för öppna jämförelser är en förutsättning för att 
kunna styra och utveckla vården och omsorgen i rätt riktning att det finns 
kunskap om verksamheternas kvalitet och effektivitet. Så är idag enligt 
programmakarna inte fallet varför brister i existerande datakällor är det 
andra problemet som öppna jämförelser ska lösa. Bristerna är enligt policy-
dokumenten av flera slag. Låg validitet är en, t.ex. att många data källor 
saknar information om vilka resultat som uppnåtts, hur resultaten uppnåtts 
och vad de kostat att uppnå. Individbaserade data är här en förutsättning. Låg 
täckningsgrad är en annan brist, dvs. att redovisningen från uppgiftslämnare 
till datakällan inte är tillräckligt komplett. En tredje brist är att flera aktörer 
arbetar med att tillgängliggöra information om vård och omsorg, men arbe-
tet har hittills skett utan koordination eller strategisk inriktning. En fjärde 
brist är att befintliga datakällor är underutnyttjade vilket bl.a. beror på att 
de inte är anpassade för olika målgruppers behov och/eller inte öppna för 
alla målgrupper.

En femte brist rör de strukturella förutsättningara för att rapportera och 
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tillhandahålla indikatorbaserad kunskap såsom lagstiftning, teknisk infra-
struktur, dokumentationssystem etc. För att öppna jämförelser ska fungera på 
avsett vis krävs att andra pågående utredningar och utvecklingsprojekt som 
syftar till att förbättra de strukturella och tekniska förutsättningarna för att 
samla in och presentera indikatorbaserad information når sina mål. Ett projekt 
är Socialstyrelsens arbete med att utveckla och implementera en modell för ett 
systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation av äldres behov och 
insatser (Socialstyrelsen 2009e).	Att	biståndshandläggare	och	utförare	arbetar	
enhetligt och entydigt och tillämpar ett nationellt fackspråk för att beskriva 
och registrera äldres behov och insatser är en central förutsättning för att de 
data som redovisas i öppna jämförelser ska vara säkra och jämförbara. Ett 
annat arbete med bäring på öppna jämförelsers strukturella förutsättningar är 
den nationella IT-strategin för vård och omsorg som innefattar åtgärder såsom 
harmonisering av lagar och regelverk för att lättare kunna utbyta information 
mellan olika instanser och nivåer inom vård och omsorg samt teknisk infra-
struktur (Socialstyrelsen 2009f). Nämnas kan också det år 2007 inrättade 
registret över socialtjänstinsatser till äldre personer och till personer med 
funktionsnedsättning. (www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister).

Programteorin för öppna jämförelser ger som synes uttryck för ett skri-
ande kunskapsbehov. Politiker på nationell, kommunal och landstingsnivå 
samt chefer och professionella behöver ett bättre kunskapsunderlag för att 
kunna styra och utveckla vården och omsorgen i rätt riktning. I takt med 
att mera marknad, mångfald och valfrihet införs i hälso- och sjukvård och 
socialtjänst behöver beställare tillförlitlig och konkurrensneutral information 
om de tjänster som erbjuds av olika vård- och omsorgsproducenter. De senare 
behöver också ett bättre kunskapsunderlag för att kunna beskriva och mark-
nadsföra	sina	tjänster.	även	patienter	och	brukare	behöver	givetvis	tillförlitlig	
och oberoende information för att kunna jämföra och välja mellan olika 
vård- och omsorgsproducenter. I tillägg finns också ett allmänt medborgarkrav 
på bättre kunskapsunderlag för att se hur skattemedlen används och om allt 
verkligen står rätt till i den offentliga sektorn.

Att	de	problem	och	behov	som	öppna	jämförelser	förväntas	bidra	till	att	
lösa är för handen finns ingen anledning att ifrågasätta, särskilt inte vad gäller 
bristande likvärdighet inom vården och omsorgen på olika håll i landet som 
ofta drabbar utsatta samhällsgrupper. Detta problem är som nämnts väl belagt 
i flera studier. Huruvida det skriande kunskapsbehov som programteorin ger 
uttryck för motsvaras av en reell efterfrågan hos politiker, chefer, professio nella 
och brukare finns emellertid inga belägg för och diskuteras inte heller närmare 
i de policydokument som öppna jämförelser vilar på. Sannolikt finns det ett 
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sådant behov, för vem skulle som Robert D. Behn (2001) frågar sig svara ja på 
frågor om att kvalitetsmätningar är en dålig idé, eller att kvalitets mätningar 
förstör offentliga verksamheters kvalitet och effektivitet?

Programteorins logik och rimlighet
En programteori beskriver hur en verksamhet är tänkt att fungera och hur 
den förmodas lösa det underliggande problem som är anledningen till dess 
existens. Programteorin kan vara god i så mening att de aktiviteter den inne-
fattar är relevanta för att lösa problemet ifråga, men den kan också vara 
dålig om dess aktiviteter är verkningslösa i förhållande till det underliggande 
problemet. Hur är det då med öppna jämförelser i detta avseende, är dess 
programteori logisk och rimlig i förhållande till huvudproblemet med alltför 
stora variationer i kvalitet och resultat och bristande likvärdighet i vården 
och omsorgen?

Till att börja med kan konstateras att även om programteorin för öppna 
jämförelser är lättfattlig, så är den till sin karaktär grov och obestämd. Den 
preciserar som vi tidigare sett exempelvis inte vad i vården och omsorgen som 
behöver bli bättre, utan talar istället i mycket generella ordalag om bristande 
kvalitet, resultat och likvärdighet. Inte heller innehåller den information om 
hur de förväntade effekterna, dvs. målen, för öppna jämförelser förhåller sig 
till varandra. Målen är av flera slag och riktar sig till flera olika målobjekt: 
ledare, personal, lokala och regionala politiker, regeringen och myndigheterna 
samt medborgare i stort. Målen beskrivs också utan någon tydlig ordning i 
de policydokument som publicerats i anslutning till öppna jämförelser. Om 
det finns någon på förhand tänkt effektkedja, dvs. avsedda förändringar hos 
de olika målobjekten på kort, mellansikt och långt sikt, är därför svårt att 
säga. Den effektkedja som programteorin i figur 3.1. ger uttryck för utgör 
som tidigare nämnts undertecknad författares tolkning av hur målen förhål-
ler sig till varandra.

Vidare tycks det som om öppna jämförelsers programmakare tar för givet 
att om bara lättillgänglig och tillförlitlig kvalitetsinformation finns att tillgå, 
så kommer informationen att användas av åsyftade målgrupper på ett sätt 
som leder till förväntat resultat. En omfattande statsvetenskaplig litteratur 
om implementering, dvs. om hur offentliga program genomförs och omsätts 
i praktisk handling, ger vid handen att det inte är särskilt troligt att poten-
tiella användare av öppna jämförelser med automatik kommer att bruka 
mätresultat på ett verkningsfullt sätt. En klassisk förklaringsmodell är att tre 
villkor måste vara för handen för att implementeringen inte ska misslyckas. 
I vårt fall handlar det om att de potentiella användarna (främst ledare och 
politiker men på sikt också brukare) måste förstå mätresultatens innebörd 
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så att en förnuftig analys kan göras, vilja tillämpa resultaten på förväntat vis 
(som underlag för verksamhetsutveckling, styrning, val av vård- och omsorgs-
givare), samt även ha tillgång till nödvändiga resurser för att kunna omsätta 
tillämpningen i handling (Lundquist 1987).

I utvärderingslitteraturen talar t.ex. Ray Pawson och Nick Tilley (1997) 
på liknande sätt om generativa mekanismer med vilket menas faktorer som 
kommer emellan de olika leden i en programteori. Ordet mekanismer kan 
låta mekaniskt, men det är inte Pawson och Tilleys avsikt som snarare av-
ser män niskors resurser och sätt att resonera, känna och bete sig. I sociala 
samman hang verkar sådana mekanismer alltid genom människors handlingar, 
och de är därför situationsberoende. Dessa mekanismer triggar eller föder 
fram beteenden som främjar den eftersträvade aktiviteten (användning) och 
därmed effekterna (kvalitetsförbättring). Möjligtvis kan man se styrlogiken 
”name and shame” som en mekanism som öppna jämförelsers program-
makare räknar med ska påverka målgruppernas användning.14 I övrigt sägs i 
de policydokument som öppna jämförelser vilar på ingenting om mellanlig-
gande mekanismer som man räknar med ska främja eller hindra de förvän-
tade effekterna.

Som vi sett i denna rapports första kapitel finns en omfattande interna-
tionell forskning om kvalitetsmätningssystem av öppna jämförelsers typ som 
med fördel skulle kunna tjäna som kunskapsunderlag i det sammanhanget. 
Forsk ningen ifråga ger råd om faktorer som är centrala för framgångsrik 
använd ning av kvalitetsinformation, t.ex. att användningen bör vara känd 
för alla medarbetare så att ingen osäkerhet finns och att användare måste 
förstå att mätresultat bara beskriver ett uppmätt tillstånd – inte varför det 
ser ut så. Forskningen varnar också för potentiellt negativa bieffekter såsom 
överdriven uppmärksamhet kring det som mäts jämfört med det som inte 
mäts, samt risken att alla enheter vars kvalitet mäts och jämförs kommer att 
sträva mot mitten.

I de policydokument som öppna jämförelser vilar på finns, utöver hänvis-
ningar till liknande uppföljningssystem i andra länder, som sagt inga referen ser 
till forskning som visar att man före beslutet att införa öppna jämförelser sökt 
efter kunskap om dylika uppföljningssystem. Däremot har SKL och Socialsty-
relsen i efterhand, när strategin öppna jämförelser väl implementerats, låtit 
genomföra ett antal undersökningar av hur systemet fungerar inom hälso- och 
sjukvården men även äldreomsorgen.

Blomgren & Waks (2010) har undersökt vilken betydelse öppna jämförel-

14 Det finns som Staffan Johansson (2011) gjort oss uppmärksamma på data av mer anekdotisk karaktär som 
ger vid handen att styrlogiken ”name and shame” är mycket effektiv. I ett nummer av Dagens Samhälle 
kunde man för ett par år sedan läsa att äldreomsorgschefen i en förortskommun till Stockholm sagt upp 
sig från sitt arbete som en konsekvens av låg ranking i öppna jämförelser.
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ser har för ledning och styrning inom sjukvården i tre landsting (Jönköping, 
Kalmar och Norrbotten) och en region (Västra Götaland). Studien, som i 
huvudsak bygger på intervjuer med ledare på olika nivåer samt analys av 
dokument, visar att öppna jämförelser avsatt tydliga spår i organisationer-
nas övergripande styrdokument, strategier samt beslut om resurstilldelning. 
Författarna tycker sig ha funnit att öppna jämförelser bidragit till att etablera 
och befästa vad de kallar ”ett nytt tänk” i hälso- och sjukvården som innebär 
att styrningen i allt högre grad baseras på mätningar av resultat. Vidare drar 
de slutsatsen att styrningen breddats från att tidigare ha varit inriktad på 
ekonomi och patienterfarenheter till att också inkludera ett flertal medicinska 
indikatorer samt hälsodata. Det nya tänket till trots finns också bland inter-
vjuade ledare en medvetenhet om svårigheten att mäta kvalitet och resultat, 
att öppna jämförelser förmodligen ger en skev spegelbild av verkligheten, men 
att denna bild är den bästa som i dagsläget finns att tillgå.

SKL i samarbete med Socialstyrelsen har vidare låtit genomföra en under-
sökning av hur landsting och regioner ser på och använder öppna jämförelser 
i sitt utvecklingsarbete och i styrningen av hälso- och sjukvården (Olson & 
Bergman 2007). Undersökningen bygger på skriftliga underlag och intervjuer 
med företrädare från fyra landsting och regioner (Västra Götalandsregionen, 
Örebro, Gävleborg och Norrbotten), samt kortare intervjuer med ledande 
tjänstemän i ytterligare tio landsting/regioner. Undersökningen visar att de 
intervjuade, trots kritiska synpunkter på datas kvalitet, har en påtagligt positiv 
grundinställning till öppna jämförelser. Genom öppna jämförelsers nationella 
perspektiv där såväl bättre och sämre resultat exponeras har resul tatet av 
mätningarna på ett annat sätt än tidigare hamnat i knäet på lands tingens/
regionernas ledningar vilket skapat ett omvandlingstryck. Omvand lingstrycket 
gäller naturligt nog särskilt de indikatorer där resultatet varit sämre, men 
även förbättring av rutiner för registrering och rapportering av data samt 
ökad öppenhet och insyn. Risker och dilemman som nämns är t.ex. att in-
dikatorerna är begränsade till det som är relativt enkelt att mäta och därför 
inte kan fånga kvalitet och resultat för mer komplexa processer såsom arbete 
med	multisjuka	patienter.	Andra	dilemman	är	 risken	 för	 att	 genom	snittet	
blir kvalitetsnorm och golv och att indikatorerna även på andra sätt får en 
avsevärd redigerande makt.

Nu nämnda studier gäller öppna jämförelsers användning inom hälso- 
och sjukvården. Inom äldreomsorgen finns en studie med likartad inriktning. 
SKL (2010e) har genom intervjuer med förvaltningschefer i 30 kommuner, 
varav 15 med mycket höga resultat och 15 med mycket låga resultat i öppna 
jämförelser, sökt urskilja vilka faktorer som utmärker de mest framgångsrika 
kommu nerna. En av de åtta framgångsfaktorer som enligt de intervjuade 



53

kommunföreträdarnas egna bedömningar bidragit till ett högt resultat i öppna 
jämförelser är att man arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling. Öppna 
jämförelser utgör därvid ett av flera kunskapsunderlag som används för att 
kontinuerligt identifiera, analysera och åtgärda områden där kvaliteten kan 
förbättras. Övriga framgångsfaktorer är individanpassad omsorg, välutveck lad 
personalstrategi, förankrad verksamhetsstyrning, tydlig rollfördelning mellan 
politiker och tjänstemän, brukarorienterad organisationskultur, struk turerat 
samarbete med landstinget, samt aktivt samarbete i kommunala nätverk.

Arbetet	med	öppna	 jämförelser	 inom	hälso-	 och	 sjukvård	 och	 äldre-
omsorg bedrivs i samverkan mellan Socialstyrelsen och SKL. Som nämndes 
inledningsvis i denna rapport redovisar SKL på egen hand öppna jämförelser 
även inom andra områden såsom t.ex. folkhälsa och skola. I en studie från 
Skolverket (2011) om kommunalt ansvarstagande ställs bl.a. frågan vilka 
informationskällor som kommunala politiker använder som grund för sina 
beslut på skolans område. En form av resultatinformation som enligt studien, 
som omfattar åtta kommuner, har mycket stor genomslagskraft är SKL:s öppna 
jämförelser, särskilt de delar av dessa som med siffror rangordnar kommuner 
i förhållande till varandra.

På basis av nu nämnda studier kan vi konstatera att det finns empiriskt 
stöd för att öppna jämförelser används och har betydelse för styrning och led-
ning inom hälso- och sjukvården samt i viss utsträckning inom äldreomsorgen 
(och skolan). Samtidigt finns en samstämmighet i studierna om de svårigheter 
som är förknippade med konstruktionen av indikatorer, användningen av 
information, samt de potentiellt negativa effekterna av denna användning.
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Vård och omsorg om äldre
Inom vården och omsorgen om äldre har indikatorer för öppna jämförelser 
publicerats årligen sedan 2007.15 Här finner vi till att börja med Äldreguiden 
som omfattar vård och omsorg om äldre i kommuner och i stadsdelar i de tre 
storstäderna, äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet 
(www.socialstyrelsen.se/aldreguiden). Både enskilt och kommunalt utförd 
verksamhet ingår. Guiden vänder sig främst till äldre som har behov av vård 
och omsorg och deras anhöriga, samt även beslutsfattare och personal inom 
äldreomsorgen. På sikt är ambitionen att informationen ska fungera som 
underlag för brukarnas fria val av utförare inom äldreomsorg.

Hösten 2011	publicerades	äldreguiden	för	femte	gången	med	information	
om kvalitet i äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksam-
het. Över tid har indikatorerna setts över och utvecklats, såväl antals- som 
innehållsmässigt. Figur 4.1 visar de indikatorer som används för att beskriva 
äldreomsorgens kvalitet på kommunnivå, samt vilka datakällor som infor-
mationen	hämtas	från.	i	tillägg	till	indikatorerna	i	figuren	finns	i	äldreguiden	
uppgifter om kommunernas kostnader och om andelen personer i kommunen 
som har biståndsbeslutad hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende.

15 Inom äldreomsorg innefattar öppna jämförelser två objekt eller informationskällor, databasen Äldreguiden 
och den skriftliga publikationen Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre (som i och för sig också 
är en databas). För att tydliggöra vilket objekt som åsyftas används i det följande ibland benämningarna 
”databasen” och ”publikationen” Öppna jämförelser.

4. Indikatorer, datakällor  
 och datakvalitet
 Lena Lindgren och Osvaldo Salas
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Indikatorer Datakällor

Delaktighet 

Delaktighet i a) genomförandeplan; b) genomförandeplan som  
har följts upp.

Kommunenkät.17

Personaltäthet 

Personaltäthet i a) äldreboende, vård och omsorgspersonal; 
b) hemtjänst, omsorgspersonal.

Kommunenkät.

Kompetens 

Andel a) omsorgspersonal med adekvat yrkesutbildning i hemtjänst, 
äldreboende, korttidsboende och dagverksamhet; 
b) sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i äldre boende.

Kommunenkät.

Kontinuitet 

a) Sysselsättningsgrad; b) personalomsättning; c) timavlönad personal.

Kommunenkät.

Boendemiljö 

a) Eget rum, äldreboende/korttidsboende; b) egen kokmöjlighet, äldre-
boende/korttidsboende; c) välja mat, ordinärt boende/ äldreboende.

Kommunenkät.

Mat 

Måltidsordning, nattfasta.

Kommunenkät.

Samverkan 

a) Tid för läkare i korttids- och äldreboende; b) läkemedels genomgång, 
äldreboende.

Kommunenkät.

Förskrivning av läkemedel, äldreboende 

a) Många läkemedel; b) många psykofarmaka; c) olämpliga läke-
medels kombinationer; d) olämpliga läkemedel.

SoS verksamhetsstatistik, 
Läkemedelsregistret.

Förebyggande 

Riskbedömning a) fall; b) trycksår; c) undernäring.

Kommunenkät.

Uppföljning 

Uppföljning av biståndsbeslut.

Kommunenkät.

Information 

Uppsökande verksamhet

Kommunenkät,  
SCB:s befolkningsstatistik.

Anhörigstöd 

Andel a) anhöriga som gav vård och omsorg för avlösning;  
b) dygn med avlösning.

Kommunenkät  
SCB:s befolkningsstatistik.

Figur 4.1: Indikatorer och datakällor i 2011 års Äldreguide (kommuner).Kommunnkät.16

16 Datakällan kommunenkät avser enkäter riktade till hemtjänst, äldreboenden, korttidsboenden respektive 
dagverksamheter.
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En analys av indikatorerna i figur 4.1 med avseende på vad slags kvalitet de 
fokuserar	ger	vid	handen	att	äldreguiden	mäter	strukturkvalitet	(personaltät-
het, kompetens och kontinuitet) och processkvalitet (delaktighet, boendemiljö, 
mat, samverkan, förskrivning av läkemedel, förebyggande arbete, närstående-
stöd, uppföljning, information och anhörigstöd). Indikatorer som belyser 
resultatkvalitet i betydelsen verksamhetens effekter för dem som tar emot 
vården	och	omsorgen	lyser	med	sin	frånvaro	i	äldreguiden.	inte	heller	finns	
några indikatorer som visar de äldres omdömen om vården och omsorgen.

förutom	äldreguiden,	 som	 är	 en	webbpublikation,	 finns	 den	 tryckta	
rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre som till dags 
dato också publicerats fem gånger. Den senaste publicerades 2011 som en 
gemensam rapport från Socialstyrelsen och SKL.17 Den riktar sig till politiker 
och förvaltnings chefer i kommuner och landsting i syfte att stimulera till 
resultatförbättring. I publikation redovisas ett trettiotal indikatorer under 
sju kvalitetsområden. Vilka kvalitetsområden det är, vilka indikatorer som 
brukas för att mäta dessa samt från vilka datakällor informationen hämtas 
framgår av figur 4.2.

Som synes är det även här främst äldreomsorgens strukturkvalitet (personal  
kontinuitet och utbildning) samt processkvalitet (bemötande och inflytande, 
trygghet, mat och aktivitet, fall, undernäring, trycksår, tillgänglighet, stöd i 
särskilda situationer, läkemedel) som mäts. De äldres omdömen kan möjligen 
ses som mått på resultatkvalitet, men är egentligen att betrakta som omdömen 
om kvaliteten på utförda prestationer, inte mått på omsorgens effekter. I den 
mån man väljer att betrakta de äldres hälsotillstånd och funktionsförmåga 
efter stroke som ett resultat av äldreomsorgen, kan dessa indikatorer möjligen 
betraktas som resultatkvalitet. Här kan dock nämnas SKL:s (2010a, s 5) skrift 
Resultat i fokus där det framgår att begreppet resultat står för att ”..de tjänster 
som kommunen/landstinget levererat till sina medborgare har utförts på ett 
sådant tillfredsställande sätt att det ur brukarens/medborgarens synvinkel har 
blivit ett kvalitativt mervärde utifrån dennes behov.w

17 År 2007-2009 publicerade Socialstyrelsen och SKL var sin publikation.
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Indikatorer Datakällor

Bemötande och inflytande 

a) Personalens bemötande i hemtjänst, särskilt boende; 
b) hänsyn till äldres åsikter/önskemål i särskilt boende; 
c) delaktighet i utformande av genomförandeplan.

Brukarenkät. 
Kommunenkät.

Trygghet 

Upplevelse av trygghet i ordinärt boende med stöd från hemtjänst/särskilt 
boende

Brukarenkät.

Mat och aktivitet 

Nöjdhet med a) hur maten smakar, b) möjlighet att komma ut när man vill, 
c) aktiviteter som erbjuds i särskilt boende.

Brukarenkät.

Fall, undernäring och trycksår 

a) Andel i särskilt boende som fallit, utvecklat trycksår eller tryckskada och/
eller undernäring, av dem som tidigare riskbedömts; b) antal fallska-
dor/1000 invånare 80 år och äldre som skrevs in på sjukhus; c) andel i 
särskilt boende som riskbedömts med avseende på fall, undernäring och 
trycksår.

Senior Alert.

Tillgänglighet 

a) Väntetid till särskilt boende; 
b) kommunens information

Kommundatabasen. 
Webbgranskning.

Stöd i särskilda situationer 

Andel som 12 månader efter insjuknande i stroke a) uppgav att deras 
rehabiliteringsbehov var tillgodosedda; b) var oberoende av hjälp med 
personliga aktiviteter. 
Smärtskattning sista levnadsveckan; någon närvarande i döds ögonblicket; 
eftersamtal med närstående; informerade samtal med avlidna före döden.

Riks-Stroke. 

Svenska Palliativ-
registret.

Läkemedel 

Andel i särskit boende med a) aktuell läkemedelsgenomgång;  
b) behandlades med tre eller fler psykofarmaka samtidigt;  
c) behandlades med minst ett av fyra olämpliga läkemedel.

Läkemedelsregistret. 
Kommunenkät.

De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet 

Nöjd-kund-index för hemtjänsten/särskilt boende. Brukarenkät.

Personalkontinuitet och utbildning 

a) Antal olika personer från hemtjänstpersonalen som hjälpte den äldre un-
der 14 dagar; b) andel personal med gymnasial vård- och omsorgsutbildning;

Kommunenkät.

Kostnader 

Avvikelse från standardkostnad. Kostnad per brukare.

Figur 4.2 Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre
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Indikatorn avvikelse från standardkostnad beskrivs av Socialstyrelsen och 
SKL (2011) som ett mått på kommunens effektivitet. Standardkostnaden 
är en uträkning som motsvarar den kostnad som kommunen skulle ha för 
äldre omsorgen om den bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, 
ambi tions- och effektivitetsnivå med hänsyn till kommunens strukturella 
faktorer. Kommuner vars faktiska kostnad är lägre än standardkostnaden 
har med detta sätt att tänka en högre effektivitet än kommuner vars faktiska 
kostnader är högre än standardkostnaden.

I tillägg till de sammanlagt 31 indikatorerna i publikationen Öppna jäm-
förelser redovisas även ett flertal andra mått, dock utan några jämförelser 
mellan kommunerna. Måtten avser kommunens kostnader, omfattningen 
av kommu nernas insatser inom äldreområdet samt de äldres självskattade 
hälsa och psykiska välbefinnande. Data om kostnader och insatser baseras 
på Social styrelsens statistik i registret över kommunala SoL-insatser, och data 
om de äldres hälsa och välbefinnande är hämtade från Socialstyrelsens (2011) 
rapport Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Fångar då alla dessa kvalitetsmått vad som kan anses vara god kvalitet 
i vården och omsorgen om äldre, och gör de det på ett tillförlitligt sätt? Det 
är frågor som vi snart ska behandla, men först några ord om de datakällor 
som används i öppna jämförelser.

Datakällor
En grundläggande ambition i uppbyggnaden av uppföljningssystemet öppna 
jämförelser är att de indikatorer som utvecklas och används så långt som 
möjligt ska bygga på befintliga datakällor. De data som ligger till grund för 
öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre hämtas sålunda från 
en rad redan befintliga datakällor: Nationella kvalitetsregister inom hälso- 
och sjukvården, Socialstyrelsens register och verksamhetsstatistik, annan 
offentlig statistik, SCB:s räkenskapssammandrag och SKL:s kommun- och 
landstings databas (Kolada). En ansenlig andel information hämtas också via 
årligen återkommande kommunenkäter, brukarenkäter och granskningar av 
kommu nernas webbplatser.

Sedan 1970-talet finns nationella kvalitetsregister med individbundna 
uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom avgränsade specia-
liteter. Registren är uppbyggda inom den medicinska professionen för egen 
nytta yrkesvardagen, men från att ha varit en resurs förbehållen en mindre 
krets redovisar nu allt fler register öppet sina resultat. För närvarande finns 
drygt 70 nationella kvalitetsregister som granskas av och får stöd från sjuk-
vårdshuvudmännen och staten, och ytterligare ett 30-tal är under planering. 
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Registerhållarna finns spridda bland olika kliniker och sjukvårdshuvudmän, 
men stöds ekonomiskt av staten via SKL (www.kvalitetsregister.se). Kvalitets-
registren bygger på frivillig rapportering och registrens täckningsgrad varierar 
därför.	Andra	problem	som	enligt	en	översyn	av	Skl	(2010d) är för handen 
gäller bristande finansiering, betungande dubbelregistrering av uppgifter i 
journalsystem och kvalitetsregister. Det senare är enligt översynen en förkla-
ring till bristfällig täckningsgrad men också datakvalitet.

För öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre är det tre 
nationella kvalitetsregister som används. I Svenska Palliativregistret beskriver 
den enhet som sista veckan vårdade en patient efter dödsfallet bl.a. före-
komsten av informerande samtal, möjlighet att välja vårdform den sista tiden, 
skattning av smärta och andra symptom, ensamhet i dödsögonblicket och 
efterlevandesamtal. Riks-Stroke är ett register kopplat till strokesjukvård som 
samlar in uppgifter om patientens situation vid insjuknandet, under sjukhus-
vistelsen och följer upp patienten efter tre månader och efter ett år. Senior 
Alert	syftar	till	att	genom	registrering	och	jämförelser	stödja	ett	förebyggande	
arbetssätt vad gäller fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Särskilda pre-
stationsrelaterade statliga bidrag utgår till kommuner och landsting/regioner 
som	påbörjat	registrering	i	Senior	Alert.

Socialstyrelsen förvaltar sedan lång tid tillbaka ett antal rikstäckande 
register, varav två – Läkemedelsregistret och Patientregistret – används som 
underlag för öppna jämförelser. Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om 
alla läke medel och förbrukningsartiklar som expedierats med recept på apotek 
från 1999. Patientregistret innehåller uppgifter om alla som vårdats på sjuk-
hus i sluten vård samt viss öppenvård, t.ex. dagkirurgi. Generellt innehåller 
dessa register personnummer vilket gör att uppgifter om personer kan följas 
över långa tidsperioder. Generellt gäller också en lagstadgad skyldighet att 
rappor tera till hälsodataregistren. Det gäller också privata vårdgivare som 
bedriver slutenvård eller specialiserad öppenvård.

Kvalitetsregister motsvarande dem som vi finner inom hälso- och sjuk-
vården finns (än så länge) inte inom socialtjänsten, med undantag av registret 
över kommunala SoL-insatser med statistiska uppgifter om olika delar av 
social tjänsten. Registren innehåller mängdstatistik, dvs. i huvudsak uppgifter 
om antal personer och insatser av olika slag. Vidare finns ekonomisk statistik 
där kommunernas kostnader (per invånare, per person i målgruppen, per per-
son med insats etc.) kan jämföras. Socialtjänststatistiken har de senaste åren 
varit föremål för en hel del utredande. Inom flera områden, bl.a. äldreomsorg 
och hemsjukvård, har personnummerbaserad statistik införts och statistiken 
kompletterats med uppgifter om orsaker till insats.

De delar av den offentliga statistiken som främst brukas inom öppna 
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jämförelser är SCB:s befolkningsstatistik och räkenskapssammandrag. 
Befolknings statistiken innehåller uppgifter om ett antal variabler som levande 
födda, avlidna, invandrade, utvandrade, folkökning, folkmängd och inrikes 
flytt ningar. I SCB:s s.k. räkenskapssammandrag samlas årligen in ekonomisk 
statistik ur kommunernas och landstingens bokslut.

Kommun- och landstingsdatabasen är resultatet av ett utvecklingsarbete 
som SKL under 2007-2010 bedrev i samverkan med Rådet för främjande av 
kommunala analyser. Databasen innehåller över 200 indikatorer för kom-
muner och cirka 50 för landsting. Indikatorerna bygger dels på nationell 
statistik, dels på upp gifter som kommuner och landsting registrerar frivilligt. 
Från 2011 ingår uppgifterna i kommun- och landstingsdatabasen Kolada 
(www.kolada.se).

På grund av bristande tillgång till registerdata, samt begränsningar i dessa 
data och dess kvalitet, genomför Socialstyrelsen egen datainsamling i form 
av årliga kommunundersökningar. Undersökningen omfattar sex webbenkät-
formulär riktade till kommuner, stadsdelarna i storstäderna, äldreboenden 
för permanent särskilt boende och korttidsboende, hemtjänstenheter, enheter 
för	dagverksamhet	samt	vårdcentraler.	även	enskilda	utförare	omfattas	av	
enkäterna.

Brukarenkäter är ett instrument för att ta del av och klargöra hur brukare 
själva upplever den vård och omsorg de får. Den första nationella brukar-
undersökningen genomfördes under 2008 och har sedan dess genomförts i 
stort sett årligen. Undersökningen är en kombination av urvals- och total-
undersökning av äldre inom hemtjänst respektive äldreboenden som når ut 
till 56 000 personer/äldre med hemtjänst och 31 000 som bor i äldreboende. 
Utgångspunkten för undersökningen är SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index 
(NKI) som i korthet går ut på att brukare lämnar sin bedömning av ett antal 
frågor. Frågorna som ställs rör information, bemötande, inflytande, trygghet, 
hjälpens omfattning, mat, städning och tvätt, dusch samt boendemiljö (endast 
äldreboende). Frågor ställs också om den äldres bedömning av sin hälsa samt 
om hon/han själv eller någon annan besvarat enkäten.

Utifrån en struktur bestående av fyra områden – orienterbarhet, generell 
information, äldreboendeinformation, stöd i ordinärt boende – med tillhö-
rande frågor genomför Socialstyrelsen årligen en webbgranskning och analys 
av kommunernas webbplatser. Det som granskas är om relevant information 
finns, men också utformningen av densamma.
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Datakvalitet
Indikatorerna i öppna jämförelser är värdefulla mått för att bedöma, över-
vaka och identifiera trender för vården och omsorgen om äldre när det gäller 
tjänsternas kvalitet, personalfrågor och kostnader. Måtten kan användas på 
olika sätt, exempelvis för att fastställa baslinjer, identifiera olika problem, 
välja effektiva åtgärder samt för att följa upp och utvärdera verksamheter. 
Informationen som öppna jämförelser genererar kan därmed få stor betydelse 
för såväl beslutsfattande som verksamhetsutveckling, varför det är utomor-
dentligt viktigt att den håller en god kvalitet. En god datakvalitet kräver att 
alla led i processen genomförs på ett systematiskt och genomtänkt sätt, allt 
från konstruktion av indikatorer, via insamling och registrering av data, till 
användning och analys av resultat.

Konstruktion av indikatorer innebär som vi sett i denna rapports andra 
kapitel att en operationell definition utformas, dvs. ett konkret tecken på fö-
rekomsten och tillståndet av ett teoretiskt begrepp. I vårt fall handlar det om 
att vissa bestämda kvalitetsaspekter av äldreomsorgen lyfts fram (inflytande, 
tillgänglighet, trygghet etc.), och kopplats ihop med en eller flera mätbara 
indikatorer som ger belägg för förekomsten och tillståndet av aspekten ifråga. 
Enligt Socialstyrelsen och SKL (2011) har såväl de äldres perspektiv som 
kommunernas ansvar för äldreomsorg och hemsjukvård varit vägledande för 
valet av aspekter och indikatorer. I vilken utsträckning kvalitetsaspekterna 
speglar denna avsikt, och om de indikatorer som konstruerats som mått på 
dessa utgör valida tecken på kvalitetsaspekternas förekomst och tillstånd, är 
svårt för en utomstående att på något mer bestämt sätt uttala sig om. Ge-
nerella strategier som används inom forskning för att försäkra sig om god 
begreppsvaliditet, som det här är fråga om, är att tillämpa operationaliseringar 
som	är	väl	etablerade	inom	forskning	i	ämnet.	Andra	möjliga	strategier	är	
att pröva en operationell definition på en försöksgrupp eller att låta personer 
som är väl insatta i den aktuella problematiken få uttala sig. I Socialstyrelsens 
och SKL:s konstruktionen av indikatorer för öppna jämförelser tycks det 
som om alla dessa strategier tillämpats, men att det fortsatt finns en hel del 
konstruktionsproblem.

Som konstaterats i föregående avsnitt av denna rapport saknas exempelvis 
tydliga indikatorer som mäter verksamhetens effekter eller betydelse för de 
äldre i öppna jämförelser. Visserligen tillfrågas de äldre i en brukarenkät om 
deras hälsa och psykiska välbefinnande, men deras svar kan inte självklart 
ses som en effekt av den vård och omsorg de fått. Det som mäts tycks där-
för främst vara verksamhetens förutsättningar (personaltäthet, kompetens, 
kontinuitet, etc.) samt förekomsten av särskilda processer, t.ex. riskbedöm-
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ning, smärtskattning, eget rum, egen kokmöjlighet och de äldres delaktighet i 
utformning och uppföljning av genomförandeplaner. Det sistnämnda – äldres 
delaktighet i utformning och uppföljning av genomförandeplaner – avser att 
mäta	kvalitetsaspekten	delaktighet	och	inflytande.	även	för	en	utomstående	
är det här uppenbart att de valda indikatorerna endast mäter en mycket 
avgränsad del av denna aspekt.

Arbetet	med	att	konstruera	indikatorer	har	genomförts	av	Socialstyrelsen	
och SKL och i samråd med organisationer som representerar professioner, 
anhöriga, brukare och vårdföretagare. En särskild expertgrupp av forskare 
har också funnits med som vetenskapligt stöd. Mot denna bakgrund, och med 
tanke på att indikatorerna och teknikerna som används för varje år utvecklas 
kontinuerligt med praktiskt vunna erfarenheter, framstår indikatorerna i figur 
4.1 och 4.2 trots allt som i huvudsak välgrundade mått på god vård- och 
omsorgskvalitet. Tanken är att indikatorerna ska ge en så allsidig bild som 
möjligt av vården och omsorgen om äldre men, som Socialstyrelsen och SKL 
(2011, s 9) själva förklarar ”…denna typ av redovisning kan aldrig ge en 
fullständig bild av verksamhetens kvalitet. Många viktiga kvalitetsaspekter 
går helt enkelt inte att mäta eller redovisa i form av statistik.”

Indikatorerna har också kommenterats av forskare utan koppling till 
Socialstyrelsen och SKL. I en aktuell bok om utvärdering i socialt arbete gör 
Stina Johansson (2011) en analys av innehållet i de indikatorer som används 
i öppna jämförelser i förhållande till teorier som forskare ofta använder för 
att värdera omsorgsinsatser. Frågan hon ställer sig är om det är omsorg eller 
något annat som mäts och värderas i öppna jämförelser? Till att börja med 
konstaterar författaren att indikatorerna har en klart medicinsk karaktär. 
Det säger något om styrkeförhållandena mellan de sociala och de medicin-
ska professionerna, men också om svårigheten att formulera sociala behov 
i mätbara termer. Vidare finner hon att flera aspekter som i omsorgsteorier 
värderas högt, t.ex. självbestämmande och personalkontinuitet, omfattas av 
indikatorerna. Den allra mest värderade aspekten och den bärande tanken 
i omsorgsteori, mötet där givare och hjälptagare samspelar och ”blir kjent 
med hverandre”, är emellertid en osynliggjord kvalitet i öppna jämförelser 
som snarare tar fasta på äldreomsorgens yttre villkor.

För tydlighets skull ska sägas att Stina Johansson i sin analys utgår från 
2008 års version av öppna jämförelser där indikatorn ”bemötande” inte 
fanns med. Bemötande mäts i nuvarande öppna jämförelser med två frågor 
i en brukar enkät: Hur nöjd är du med hur 1) personalen bemöter dig, och 
2) den respekt som personalen visar dig? Om man med dessa frågor fullt ut 
lyckats fånga in det som i omsorgsteorier avses med möte mellan givare och 
hjälptagare är dock tveksamt. Däremot framstår indikatorn ”kontinuitet” 
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(antal personer från hemtjänstpersonalen som hjälpte den äldre under en viss 
period) som en förutsättning för att möten av detta slag överhuvudtaget ska 
komma till stånd. Kontinuitet ställer som Marta Szebehely (2011) framhållit 
krav på låg personalomsättning, hög andel heltidsanställda, låg andel tim-
anställda	och	hög	personaltäthet	vilket	är	faktorer	som	mäts	i	äldreguiden	
men inte i publikationen Öppna jämförelser.

I tillägg till det nu sagda kan noteras att avsevärd kritik riktats mot de 
brukar undersökningar som ingår som en viktig datakälla i öppna jämförelser. 
Kritiker menar exempelvis att enkätfrågor av typen ”vad tycker du om hur 
personalen bemöter dig?” är en färskvara som är beroende av vilken perso-
nal som varit i tjänst och vad som hänt just den dag frågan ställs (Dagens 
Samhälle 16/12 2008). En annan kritik är att brukarundersökningar har 
svårt att fånga hur brukaren verkligen upplever sin situation och hur hon 
ser på verksamhetens innehåll och stödet från personalen. Ett kvalitetsmåtts 
konstruktion, t.ex. grad av självbestämmande i äldreomsorg som mäts genom 
frågor om möjlighet att välja mat och plats för måltider, kan för en utom-
stående verka rimliga och välvalda men ha mycket begränsad relevans för 
de äldre själva. Vad självbestämmande är varierar mellan olika personer och 
situationer. För någon kanske val av mat och matplats är långt mindre viktigt 
än att få hjälp att ringa en släkting eller bestämma själv om man ska slippa 
träna (Szebehely 2011; Edebalk & Svensson 2005). En annan vanlig kritik 
mot brukarundersökningar, särskilt inom äldreomsorgen, är att de gamla är 
i beroendeställning och därför intar en tacksam hållning i sina omdömen.

Den offentliga validitetsdebatt som förts i anslutning till öppna jämförelser 
har annars företrädesvis gällt hälso- och sjukvården där kritiker pekat på att 
det som mäts är det som går att mäta, och att detta inte alltid är det viktiga 
eller viktigaste. Enstaka indikatorer används för att beskriva en komplex in-
teraktion mellan patient och sjukvårdsapparat (Läkartidningen nr 35/2008). 
Särskilt svårt tycks det vara att finna valida indikatorer i primärvården som 
kan ha hundratals olika diagnoser att handlägga och där enskilda patienter 
kan ha många olika sjukdomar. Det gäller i synnerhet multisjuka äldre vars 
situation inte passar in i den diagnosbaserade struktur som kvalitetsregistren 
bygger på (Läkartidningen nr 12/2011). Primärvårdens resultat kan därför inte 
heller mätas med deltagande i nationella kvalitetsregister eftersom det ”går på 
tvären” genom flera register (Läkartidningen nr 15-16/2009, nr 26-27/ 2009, 
nr 47/2009, nr 16/2010).	även	i	slutenvården	ställer	äldre	patienter	med	flera	
sjukdomar till problem. En patient kan i och för sig ha en infarkt, men denna 
behöver inte vara patientens centrala problem. Hos ett stort antal patienter 
är hjärtinfarkt en del, ibland slutpunkten, i ett komplicerat sjukdomsförlopp 
(Läkartidningen nr 35/2009). I majoriteten av de diagnos baserade kvalitets-
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registren saknas dessutom viktiga delar av vården som patientrapporterat 
utfall, biverkningar av behandlingen men även tröst, lind ring, förståelsens 
samtal och andra svårmätbara stödinsatser (Läkartidningen nr 47/2008).

Att	indikatorer	är	relevanta	och	valida	är	av	största	vikt	vid	all	mätning	
av kvalitet, men lika viktigt är att de termer som ingår i enskilda indikatorer 
är noggrant förklarade så att insamling och registrering av data görs kor-
rekt. Enligt forskning i ämnet är detta en omöjlighet. Hur väl en indikators 
innebörd än beskrivs och förklaras så kommer det alltid att finnas skiftande 
tolkningar av de personer som har till uppgift att registrera och rapportera 
data (Lindgren 2006).	emma	Axelsson,	enhetschef	för	ett	äldreboende	i	gö-
teborg, berättar så här om tolkningsproblem i samband med registrering av 
uppgifter till öppna jämförelser:18

Med åren har frågorna i enkäten blivit mindre komplicerade. I början skulle 
man skilja på män och kvinnor och de som är över/under 85 år och den 
särskilj ningen skulle man ha i samtliga frågor gällande pensionärerna. Det 
var extremt tidskrävande och risken att något blev fel var stor. Idag ställs inte 
samma krav på uppdelning även om det alltid är omständligt att leta upp vilka 
som bodde på boendet ett år tillbaka i tiden. Det är också svårt att veta hur 
man ska fylla i om någon avlidit under tiden eller om man just den månaden 
har haft avlidna om dessa ska räknas in i statistiken…

När det gäller att lämna in uppgifter på personal är det också svårt att veta 
hur man ska skriva eftersom jag inte alltid vet om jag ska skriva i den personal 
som jag är chef för eller samtliga som är iblandade i min verksamhet. Jag har 
t.ex. ingen nattpersonal anställd utan min kollega har nattpersonalen för hela 
äldreboendet. Om jag inte fyller i ser det ut som om hon har väldigt mycket 
personal. /…/

När väl resultatet kommer blir man oftast förvånad… oftast står man som 
ett frågetecken. Det gör också att det är lättare som chef att försöka blunda 
för resultaten för att man inte tycker att de stämmer med den bild man själv 
har av sin verksamhet. Om jag får bra resultat förutsätter kollegor och övriga 
intresserade att jag har fyllt i fel, om jag får dåliga resultat förutsätter kollegor 
och övriga att jag har fyllt i fel. Så frågan är hur det ser ut när man fyllt i rätt.

Skiftande tolkningar av innebörden i en indikator kan givetvis vara omed-
vetna, men de kan också vara medvetna och därmed ses som en form av 
kreativ bokföring. Risken för kreativ bokföring är enligt forskningen om kvali
tetsmätningar särskilt stor om personalen vet eller tror att ett gott resultat 
belönas eller ett dåligt bestraffas. Om man ägnar sig åt kreativ bokföring inne-

18	 citatet	är	hämtat	från	mejlkonversation	med	emma	Axelsson	16/12 2011.
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bär det att jämförelser mellan olika enheter blir svåra och sannolikt orättvisa. 
Om t.ex. anställda per chef och riskbedömningar ges olika innebörd i olika 
kommuner/enheter, så blir den bild av kvalitet som indikatorerna ifråga ger 
också en inkorrekt bild av verkligheten. 

Brukarenkäter är en av de datakällor som öppna jämförelser vilar på. 
Kritiker har pekat på den låga svarsfrekvensen i undersökningen, 67 procent 
bland de med hemtjänst och 54 procent bland de som bor i äldreboende. En-
dast fyra av tio brukarenkäter besvaras dessutom av de äldre själva, medan 
de flesta svar istället kommer från närstående, bekanta eller gode män. Med 
tanke på att en så stor andel av brukarenkäterna besvaras av anhöriga finns 
det enligt Socialstyrelsen och SKL (2011) anledning att se undersökningen 
som en samlad bedömning från de äldre och deras anhöriga.

Slutligen några ord som rör användning och analys av öppna jämförelser. 
Inledningsvis i denna rapport karaktäriserades uppföljningssystemet öppna 
jämförelser som ”a moving target”, ett system stadd i utveckling och ständig 
förändring. Detta karaktärsdrag gäller såväl utveckling av indikatorer som 
utveckling av datakällor. Tanken är, som Socialstyrelsen och SKL (2011, 
s 11) själva förklarar, ”att de öppna jämförelserna ska förbättras och bred-
das kontinuerligt i takt med indikatorutvecklingen och ökad tillgång till 
jämförbara	data.”	Att	 antalet	 indikatorer	ökar	 för	varje	 år	och	befintliga	
indikatorer omformuleras för att bättre fånga in det som avses kan ses som 
positivt därför att informationen blir allt mer täckande och indikatorernas 
validitet blir bättre. Samtidigt är tillkomsten av nya indikatorer och omfor-
muleringen av befintliga indikatorer en nackdel när det gäller jämförbarhet 
över tid. I publikationen Öppna jämförelser är det bara ett fåtal indikatorer 
som är fullt jämförbara 2007-2011. Socialstyrelsen och SKL (2011, s 13) 
skriver apropå detta bl.a. så här:

…områdena ’Information’ och ’Social samvaro och aktiviteter’ har omfor-
mulerats något. Vidare har inledningen till samtliga frågor formulerats om. 
Istället för ”Vad tycker du om …” inleds frågorna nu med ”Hur nöjd är du 
med …”.Följaktligen bör viss försiktighet iakttas vid jämförelser mellan år 
2008 och 2010. Större förändringar gjordes i frågorna under kvalitetsområdet 
”Tryggheten” och därför kan dess värde inte jämföras med år 2008.

Att	strukturen	och	antalet	indikatorer	förändrats	och	öppna	jämförelser	blivit	
allt mer omfattande med åren innebär som sagt att möjligheten att genomföra 
analyser över tid försvagas då progression i datauppgifter saknas. Dessutom 
har några av indikatorerna omdefinierats, vilket innebär att jämförbarheten 
försvinner. Det tycks dock som om datamängden med tiden fått en allt mer 
definitiv struktur, vilket i framtiden kommer att underlätta genomförandet 
av både tvärsnitts- och tidsseriestudier.
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i	både	webbpublikationen	äldreguiden	och	den	skriftliga	publikationen	
Öppna jämförelser finns tabeller som för varje indikator rangordnar var och 
en av kommunerna från bästa till sämsta värde. Tabellerna är färgade med 
grönt, gult och rött. Grön färg betyder att en kommunens värde på en given 
indikator hör till de 25 procent bästa kommunerna i landet. Gul färg betyder 
att kommunen hör till de 50 procent genomsnittliga. Röd färg ges de 25 pro-
cent sämsta kommunerna. Detta system är tydligt och enkelt att förstå, men 
samtidigt förrädiskt därför att det inte säger någonting om i vilken grad en 
kommun eller verksamhet lever upp till indikatorn ifråga. Om alla kommuner 
vid en mätning uppvisar ett dåligt resultat, så kommer ändå 25 procent att 
bedömas som bäst i klassen.
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Statistisk analys
Värdet på en enskild indikator kan vara intressant att studera men det är inte 
tillräckligt för att få en uppfattning om en indikators egenskaper. När vi jämför 
eller relaterar en indikator med andra framträder en bättre bild. Genom att 
jämföra indikatorer över tid eller mot andra kan vi dra slutsatser om vilka 
samband som föreligger mellan dem Hur stort sambandet mellan två indika-
torer är kan mätas med s.k. korrelationsanalys, och hur starkt detta samband 
är anges av den s.k korrelationskoefficienten som kan anta värden från minus 
1 till 1. I föreliggande studie mäter korrelationskoefficienten graden av linjärt 
samband mellan två indikatorer. Om exempelvis korrelationskoefficientens 
värde är lika med minus 1, betyder det en perfekt negativ korrelation. När 
den ena indikatorn ökar, så minskar den andra indikatorn. Om däremot kor-
relationskoefficientens värde är lika med 1 betyder det att en perfekt positiv 
korrelation föreligger. När en indikator ökar, så ökar även den andra. Om 
värdet är lika med noll betyder det att indikatorerna är okorrelerade eller att 
inget samband föreligger. Ju närmare 1 eller −1 desto starkare är sambandet 
mellan två indikatorer.19

Tabell 5.1 nedan visar en genomförd korrelationsanalys av indikatorer 
i öppna jämförelser. Fyra variabler presenteras och det som undersökts är 
vilket samband som finns mellan indikatorn timavlönad personal och indi-
katorerna delaktighet, hur maten smakar och social samvaro och aktivitet. 
Korrelations koefficienten kan tolkas på följande sätt:

19 För att underlätta läsningen i det följande av detta kapitel har de indikatorer som ifrågavarande statistiska 
analys handlar om kursiverats.

5. Vilka relationer finns  
 mellan indikatorerna?
 Osvaldo Salas
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Indikator Delaktighet Hur maten 
smakar

Social samvaro  
och aktivitet

Timavlönad 
personal

0,07 -0,53 0,27

Tabell 5.1: Korrelationskoefficienter

Korrelationen mellan indikatorerna timavlönad personal och delaktighet 
erhöll korrelationskoefficienten 0,07 vilket innebär att dessa indikatorer är 
positivt korrelerade, dvs. när den ena indikatorn ökar så ökar även den andra. 
Det kan dock tilläggas att resultatet (0,7) ligger för långt ifrån 1 vilket visar 
att korrelation är svag och därmed är sambandet mellan indikatorerna inte 
av stor betydelse.

Korrelationen mellan indikatorerna timavlönad personal och hur maten 
smakar erhöll korrelationskoefficienten -0,53, dvs. en negativ korrelation. 
Sambandet mellan indikatorerna är med andra ord negativt, vilket betyder 
att när andelen timavlönad personal ökar, så minskar de äldres nöjdhet med 
hur maten smakar. Eller tvärtom, ju mindre andel timavlönad personal desto 
nöjdare blir brukarna med hur maten smakar.

Korrelationen mellan indikatorerna timavlönad personal och social sam-
varo och aktivitet erhöll korrelationskoefficienten 0,27 vilket betyder en svag 
positiv korrelation. Båda indikatorerna utvecklas i samma riktning vilket i 
detta fall betyder att när andelen timavlönad personal ökar eller minskar, 
så ökar eller minskar de äldres nöjdhet med samvaron och social aktivitet. 

I dessa tre exempel kan vi se att indikatorn timavlönad personal korrelerar 
med de andra indikatorerna. Den analys som exemplen bygger på säger dock 
inget om orsak och verkan, dvs. huruvida en indikator påverkar en annan. 
För att undersöka i vilken utsträckning en indikator påverkar en annan an-
vänds s.k. regressionsanalys. Denna statistiska metod, liksom korrelations-
analys, säger inget direkt om orsak och verkan mellan två indikatorer, men 
man kan se om det finns ett samband eller ej. Däremot kan man genom att 
ställa en s.k. beroende variabel mot en eller flera oberoende variabler förklara 
variationer i den beroende variabelns värde med hjälp av variationer i de 
oberoende variablernas värden. I det datamaterial som använts i denna studie 
kan vi till exempel ställa som beroende variabel (dvs. som påverkas av en 
annan) indikatorn delaktighet. Vidare ställer vi en variabel (t.ex. indikatorn 
inflytande) som sannolikt påverkar den beroende variabeln, och alltså är 
oberoende eller förklarande variabel. På det sättet kan vi analysera om den 
oberoende variabeln (indikatorn inflytande) påverkar den beroende variabeln 
(indikatorn delaktighet).
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Hemtjänst
Grunddata för denna analys av samband inom öppna jämförelser för hem-
tjänsten omfattar 1930 hemtjänstenheter utspridda i 289 kommuner. Indika-
torerna 1-7	är	hämtade	från	äldreguiden	för	år	2010. Dessa indikatorer är 
kvoter som uppkommer genom division av en täljare och en nämnare. Vi kan 
som exempel ta indikatorn delaktighet i tabell 5.2 på nästa sida. Där är täljaren 
och	nämnaren:	Antal	personer	med	hemtjänst	med	en	aktuell	genomförande-
plan, som varit delaktiga i att utforma minst en plan under sista halvåret 2010/
antal personer med biståndsbeviljad hemtjänst exklusive de som enbart har 
trygghetslarm och/eller matdistribution den 2010-12-31. Vidare omvand lar vi 
indikatorerna 1-7 som är uttryckta i decimaltal till procenttal genom att mul-
tiplicera kvotens resultat med hundra. Indikator 8 uttrycker antal årsarbeten 
månads- och timavlönad omsorgspersonal per antal årsarbeten första linjens 
chef. Indikatorerna 9-13 är hämtade från publikationen Öppna jämförelser 
för år 2010 som omfattar 289 kommuner. Tabell 5.2 beskriver minimum-och 
maximumvärde där spannet mellan de första 7 indikatorerna är bredare än 
mellan de andra beskrivna indikatorerna.

Indikatorn hjälpen/omsorgen som helhet i hemtjänsten uppvisar en stor 
variation mellan kommunerna vid jämförelse mellan år 2009 och år 2010. 
I åtta GR-kommuner hade andelen äldre nöjda med den sammantagna hjälpen 
minskat, men samtidigt hade andelen äldre som var nöjda med hjälpen stigit 
i fyra kommuner. Det kan dock tilläggas att både genomsnittet för riket och 
GR-kommunen minskar mellan 2009 och 2010.

Indikatorer Antal observationer Min Max Medelvärde

1. Delaktighet 289 0 100 37,6

2. Personaltäthet 289 0 53 26,6

3. Yrkesutbildning a) 289 0 100 71,9

4. Lång yrkesutbildning a) 160 0 98 9,6

5. Sysselsättningsgrad b) 289 0 96 43,1

6. Personalomsättning b) 289 0 67 9,3

7. Timavlönad personal b) 288 0 100 14,1

8. Anställda per chef 283 63 93 45,3

9. Hemtjänst som helhet 289 51 93 72,4

10. Bemötande 289 63 93 80,0

11. Inflytande 289 44 89 66,8

12. Maten 289 17 79 45,5

13. Social samvaro och aktivitet 289 14 71 44,2

Tabell 5.2: Hemtjänst – deskriptiv statistik för indikatorer
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Hur stor procentandel av brukarna som är nöjda med personalens bemötande 
fångas i indikatorn bemötande. Här kan vi se att fem kommuner i Göteborgs-
regionen ligger över GR-genomsnittet och sex kommuner ligger över rikets 
genomsnitt. Skillnaden mellan det lägsta och det högsta värdet är 18 procent 
vilket kan tolkas som inte särskild stor.

Hur nöjd är du med hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önske-
mål om den hjälp du vill ha? Denna fråga fångar hur stort inflytande brukarna 
har över verksamheten som berör deras individuella tillvaro. Den genomsnitt-
liga GR-kommunen skiljer sig här mycket lite från genomsnittet för riket.

År 2010 är variationen för indikatorn maten mycket stor bland GR-
kommunerna, spannet stäcker sig från 31 till 70 procent. Däremot är varia-
tionen under 2009 mindre dramatisk. Enbart tre kommuner ligger över rikets 
genom snitt med en svag nedgång och därmed skiljer de sig från övriga. Flertalet 
GR-kommuner följer rikets och GR-kommunernas trend, dvs. en minskning 
på ca 30 procent vilket är en avsevärd negativ utveckling. Det kan dock inte 
uteslutas att en av många bakomliggande faktorer kan vara förbättringar av 
rutiner för att inrapportera datauppgifterna.

Indikatorn social samvaro och aktivitet minskar i stor sett i alla undersökta 
GR-kommuner. Det väcker naturligtvis en del frågor som inte kan besvaras 
med det tillgängliga datamaterialet. Någon uttrycklig trend kan inte spåras 
efter som variationen är stor. Det kan dock tilläggas att genomsnittet för riket 
och GR-kommunerna minskar starkt, vilket kan innebära att allmänna, eller 
för hela landet, bakomliggande faktorer är en del av förklaringen och inte 
speci fika faktorer i enskilda kommuner.

Statistiska metoder har här använts för att analysera vilka eventuella 
samband som förekommer mellan de tretton indikatorerna i tabell 5.2. Ett 
korrelations test visade ringa samband mellan ett fåtal undersökta indikatorer. 
En korrelationsanalys, där varje enskild indikator testas mot alla de andra 
tolv i syfte att undersöka vilka parvisa indikatorer som korrelerar, visade låga 
korrelationskoefficienter.

Av	korrelationstesterna	framgår	tydligt	att	två	indikatorer	–	hjälpen	och	
omsorgen som helhet och anställda per chef – korrelerar med andra indika-
torer. Det tycks således finnas ett positivt samband mellan indikatorn hjälpen 
och omsorgen som helhet och indikatorerna bemötande, inflytande, maten 
och social samvaro och aktivitet. Det innebär att procentandelen nöjda bru-
kare med den sammantagna hjälpen ökar när brukarna upplever personalens 
bemötande positivt och anser att maten smakar bra. Det spelar också roll 
för indikatorn hjälpen och omsorg som helhet om brukarna upplever att 
personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

Det andra positiva sambandet finner vi mellan indikatorn anställda per 
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chef och indikatorerna hjälpen och omsorgen som helhet, bemötande, infly-
tande och social samvaro och aktivitet. Det betyder att när antalet anställda 
per första linjens chef minskar, så ökar kvoten anställda/per chef.20	Att	vi	
finner en positiv korrelation innebär då att när denna indikator ökar, så ökar 
även de andra indikatorerna. Detta är ett intressant resultat, men inte alls lätt 
att tolka. Resultatet visar att dessa indikatorer samvarierar, men vi kan inte 
hävda att den ena indikatorn förklarar den andra. Vi kan emellertid tolka 
till exempel den positiva korrelationen mellan indikatorerna anställda per 
chef och bemö tande på följande sätt: När antal personer med chefsposition 
minskar upplever brukarna ett bättre bemötande.

Det är viktigt att återigen påminna om att en korrelationsanalys inte ger 
oss information om i vilken utsträckning en indikator påverkas av en eller 
flera andra indikatorer (beroende variabel) och hur en indikator påverkar 
denna beroende variabel. Därför har en regressionsanalys genomförts i syfte 
att utreda om det föreligger ett orsakssamband och hur stort det är.

Två regressionsanalyser genomfördes. I den första definierades hjälpen 
och omsorgen som helhet som beroende variabel, och som oberoende vari-
abler indikatorerna bemötande, inflytande, maten och social samvaro och 
aktivitet. Det som testades var med andra ord hur stor påverkan de oberoende 
variablerna har på indikatorn hjälpen och omsorgen som helhet. Förklarar 
de oberoende variablerna brukarnas nöjdhet med hemtjänstens hjälp och 
omsorg? Resultatet av testet gav en determinationskoefficient (R2) lika med 
0,6721 vilket betyder att 67 procent av indikatorn hjälpen och omsorg som 
helhet förklaras av de andra indikatorerna. Vi kan alltså säga att brukarna 
är nöjda med hem tjänstens hjälp och omsorg där 67 procent förklaras med 
verkan av indikatorerna bemötande, inflytande, maten och social samvaro 
och aktivitet.

I den andra regressionsanalysen var utgångspunkten att indikatorn an-
ställda per chef och indikatorerna hjälpen och omsorg som helhet, bemötande, 
inflytande och social samvaro och aktivitet korrelerade med varandra. Här 
är det därför intressant att testa om det finns ett orsakssamband mellan in-
dikatorn anställda per chef med var och en av de andra fyra indikatorerna. 
I testet var utgångspunkten att indikatorn anställda per chef påverkar var 
och en av de andra fyra indikatorerna och inte tvärtom. Därför genomfördes 
fyra regressionstester där varje enskild indikator (hjälpen och omsorg som 
helhet, bemötande, inflytande och social samvaro och aktivitet) testades mot 

20	 Anta	att	en	verksamhet	bemannas	med	120 personer varav ledningen består av 6 chefer av olika slag, dvs 
kvoten antal anställda dividerad med antal chefer blir 120/6=20. Låt oss nu anta att antalet chefer minskar 
till 4 och det totala antalet anställda är oförändrat, så blir kvoten 120/4= 30.

21 Determinationskoefficienten (R2) anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan 
förklaras av de oberoende variablerna. R2 kan anta värden mellan 0 och 1, där värdet 0 erhålls om inga 
samband alls föreligger mellan oberoende och beroende variabler.
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indikatorn anställda per chef. Var och en av de första fyra indikatorerna 
definierades som beroende variabler och indikatorn anställda per chef som 
oberoende variabel. Det som testades var med andra ord i vilken uträckning 
indikatorn bemötande (beroende variabel) förklaras av indikatorn anställda 
per chef (obero ende variabel), och på motsvarande sätt gjordes med de andra 
tre definierade beroende variablerna.

Resultatet av testet visar höga determinationskoefficienter (R2). Detta 
betyder att regression mellan bemötande och anställda per chef visar ett R2 

= 1 vilket är det högsta värde som detta mått kan ha. Det kan tolkas som 
att indikatorn bemötande förklaras till 100 procent av indikatorn anställda 
per chef. Vilka eventuella omständigheter som kan förklara detta statistiska 
resultat går dock inte att uttala sig om med utgångspunkt i datamaterialet.

En regressionsanalys mellan hjälpen och omsorg som helhet och anställda 
per chef visar ett R2 = 0,595, dvs. brukarnas nöjdhet med hemtjänstens hjälp 
och omsorg förklaras till cirka 60 procent av indikatorn anställda per chef. 
Resultat för regressionsanalysen inflytande och anställda per chef var R2 = 
0,595, dvs. brukarnas nöjdhet med sitt inflytande över den service de får av 
hemtjänsten förklaras till cirka 60 procent av indikatorn anställda per chef. 
Den lägsta determinationskoefficienten erhölls av regressionen mellan social 
samvaro och aktivitet och anställda per chef. Här är R2 = 0,233, dvs. brukar-
nas nöjdhet med social samvaro och aktivitet förklaras till cirka 23 procent 
av indikatorn anställda per chef.

Att	så	många	indikatorer	påverkas	av	indikatorn	anställda	per	chef	kan	
tyckas som ett oväntat resultat som ställer oss inför följande fråga: Kan 
det verkligen stämma att med färre chefer fungerar verksamheten bra i den 
meningen att fler brukare blir nöjda? Det tillgängliga datamaterialet räcker 
inte till för att ge ett fullständigt svar, även här saknas information om vilka 
bakomliggande faktorer som kan förklara dessa samband.

I de följande figurerna gestaltas de indikatorer som visar mest relevanta 
resul tat bland de 13 indikatorer som omfattas i tabell 5.2 En allmän kom-
mentar är att resultatet för de utvalda indikatorerna som avser hemtjänst-
verksamhet i GR-kommunerna ofta ligger nära genomsnittet för riket. Det 
innebär att de följer rikets trend vilket kan tolkas i relativa termer som en 
positiv utveckling.

Resultatet för två indikatorer i öppna jämförelser i GR-kommunerna för 
år 2010, hjälpen och omsorgen som helhet och bemötande redovisas tillsam-
mans i figur 5.1. En korrelationsanalys på basis av hela datamängden, dvs. 
landets samtliga hemtjänstenheter visade att dessa två indikatorer korrelerade 
positivt med varandra, vilket framgår i figuren då indikatorernas utveckling 
hänger ihop. När det gäller indikatorn hjälpen och omsorgen som helhet var 
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genomsnittet för GR-kommunen 72 procent, dvs. flertalet äldre med hemtjänst 
var nöjda med hjälpen i sin helhet. Samtidigt visar resultatet att de äldre med 
hemtjänst till största delen var nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande.

Denna indikator visar att i genomsnitt för GR-kommunerna var 81 
procent av de äldre nöjda med personalens bemötande. Detta är ett intres-
sant resultat eftersom bemötande även kan tolkas som brukarnas betyg på 
personalens arbete. Det positiva resultatet säger dock inget om vilka bakom-
liggande faktorer som förklarar att personalen bemöter brukarna positivt. 
Med tanke på att detta resultat inte kan tillskrivas slumpen, måste vi ändå 
hävda att det borde finnas ledarskaps- och personalpolitiska insatser som 
kan förklara resultatet.
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Figur 5.1: Hjälpen och omsorgen som helhet och bemötande, 2010. 
Källa: Öppna jämförelser 2010, SKL 

Figur 5.2 här nedan visar resultatet för indikatorerna hjälpen och omsorgen 
som helhet och inflytande under år 2010	i	gr-kommunerna.	Att	de	redovisas	
tillsammans beror på att en positiv korrelation mellan variablerna tidigare har 
konstaterats. Det kan tolkas som att ju mer inflytande brukarna upplever att 
de har, desto mer nöjda är de med den sammantagna hjälpen och omsorgen. 
Som figuren visar finns i kommunerna en likartad trend, de röda och blåa 
staplarna hänger ihop, eller rättare sagt, skillnaden mellan dem i varje kom-
mun är inte särskilt stor. Det framgår också av figuren att genomsnittet för 
riket och GR-kommunerna är lika, bara fem kommuner ligger över dessa 
genomsnittliga nivåer.
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Figur 5.2: Hjälpen och omsorgen som helhet och inflytande, 2010. Källa: Öppna jämförelser 2010, SKL

Genomsnittet för GR-kommunerna visar ett gott resultat, 68 procent av de 
äldre var nöjda med hur personalen tog hänsyn till åsikter och önskemål, dvs. 
det som fångas i indikatorn inflytande. När det gäller vad som är att betrakta 
som kvalitet i äldreomsorgen är det uppenbart att brukarna värdesätter att 
kunna påverka verksamheten. Förmodligen är att känna sig delaktig lika 
viktigt som att trivas bra med hur verksamheten fungerar. Några bevis för 
att det förhåller sig på det sättet finns inte, men resultatet pekar åt det hållet. 
Ökad trivsel och nöjdhet med verksamheten som helhet är starkt relaterade 
till ett ökat brukarinflytande.
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Figur 5.3: Kontinuitet, 2010 Källa: Äldreguiden, Socialstyrelsen
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Kvalitetsområdet personalkontinuitet består av tre indikatorer, sysselsätt-
ningsgrad, personalomsättning och timavlönad personal. I figur 5.3 visas hur 
dessa tre indikatorer samvarierar. Som kan förväntas står sysselsättningsgrad 
i motsats till utvecklingen av personalomsättning och timavlönad personal, 
dvs. den första indikatorn har ett högt värde och den andra ett lågt. Detta 
resultat kan med andra ord tolkas som positivt eftersom brukarna oftare 
träffar samma person.

När det gäller indikatorn sysselsättningsgrad var resultatet för GR-
kommunen 47 procent (43 procent för riket). Detta betyder att 47 procent av 
antalet månadsanställda personer inom GR-kommunernas hemtjänst hade en 
syssel sätt ningsgrad om minst 85 procent. Som framgår av figur 5.3 varierar 
dock sysselsättningsgraden mycket kommunerna emellan, vilket kan tolkas 
som att det finns ett flertal faktorer som påverkar anställningspolitiken. Vi 
kan alltså inte se och förklara vilka faktorer som kan ligga bakom de olika 
utfall som figuren visar.

Resultatet i öppna jämförelser 2010 för indikatorn personalomsättning 
var i genomsnitt 9 procent för GR-kommunerna (9 procent för riket). Det 
betyder att 9 procent av antalet månadsanställda personer i hemtjänsten 
inom GR-kommunerna slutade mellan november 2008 och november 2009. 
En låg personalomsättning ökar förutsättningarna för att brukarna får träffa 
samma personer, vilket därmed kan tänkas öka de äldres känsla av trygghet.

Resultatet för indikatorn timavlönad personal var för GR-kommunerna i 
genomsnitt 18 procent (14 procent för riket). Resultatet visar att 18 procent 
av totalt antal årsarbete utfördes av timanställd personal. I likhet med indika-
torn personalomsättning kan det låga resultatet tolkas som positivt eftersom 
brukarna inte möter allt för mycket olika personal.

Särskilt boende
Grunddata för denna analys omfattar 2 566 enheter för särskilt boende 
utspridda i 289 kommuner. Indikatorerna 1-11 är hämtade från databasen 
äldreguiden	år	2010.	i	likhet	med	äldreguiden	för	hemtjänst	är	dessa	indika-
torer kvoter som uppkommer genom division av en täljare och en nämnare. 
Indikator 12 anställda per chef bygger på kvoten av årsarbeten månads- och 
timavlönad omsorgspersonal per antal årsarbeten första linjens chef. Indika-
torerna 13-17 är hämtade från publikationen öppna jämförelser för år 2009 
och 2010 som omfattar 289 kommuner. Indikatorerna 1-11 har omvandlats 
till procentenheter på samma sett som förklarats tidigare.

Tabell 5.3 beskriver statistiska central- och spridningsmått. Medelvärdet 
(som anges i procent) för samtliga indikatorer är relativt högt. Som kunde 
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förväntas uppvisar indikatorerna personalomsättning och timavlönad personal 
de lägsta maximum- och medelvärdena. Skillnaden mellan minimum- och 
maximumvärde är lägre i jämförelse med indikatorerna 1-11. Detta innebär 
att spridningen hos indikatorerna 13-17 är lägre än för de andra.

Indikatorer Antal 
observationer

Min Max Medelvärde

1. Delaktighet 284 0 100 50

2. Personaltäthet 287 0 126 83,2

3. Yrkesutbildning a) 288 35 100 79,7

4. Lång yrkesutbildning a) 288 0 122 18,2

5. Sysselsättningsgrad b) 288 10 97 40,3

6. Personalomsättning b) 284 0 50 9,45

7. Timavlönad personal b) 286 0 57 11,7

8. Eget rum 288 0 100 91,9

9. Egen kokmöjlighet 288 0 100 71,8

10. Välja mat 273 0 100 38,1

11. Nattfasta 278 0 100 68,9

12. Anställda per chef 288 0 130 46,4

13. SBO som helhet 287 40 89 66,1

14. Bemötande 287 35 92 71,5

15. Inflytande 287 27 81 54,7

16. Maten 287 26 81 53,0

17. Social samvaro och 
aktivitet

287 0 53 29,1

a) Dessa två indikatorer beskriver kvalitetsområdet kompetens i Äldreguiden.
b) Dessa tre indikatorer beskriver kvalitetsområdet kontinuitet i Äldreguiden.

Tabell 5.3: Särskilt boende–deskriptiv statistik för indikatorer (2010)

I tabell 5.3 kan vi notera att indikatorerna 13-17 är mer koncentrerade kring 
medelvärdet vilket innebär att datauppgifternas spridning är låg och därmed 
blir det lättare att analysera och tolka indikatorernas utveckling. Dessa indika-
torers egenskaper kan sammanfattas som följer:

Indikatorn bemötande i särskilt boende uppvisar en stor variation mellan 
kommunerna. Det ska dock sägas att samtliga GR-kommuner uppvisar ett 
positivt resultat vilket är ett gott betyg för den egna verksamheten och på-
verkar andra kvalitetsområden positivt. Den genomsnittliga GR-kommunen 
skiljer sig mycket litet från genomsnittet för riket.
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Att	förbättra	kvaliteten	är	närmast	ett	mantra	inom	all	offentlig	verk-
samhet, inklusive äldreomsorg, och beaktande av brukarnas omdömen om 
verksam heten ifråga utgör som tidigare nämnts en essentiell aspekt. Indika-
torn inflytande visar procentandelen nöjda brukare med hur personalen tar 
hänsyn till deras åsikter och önskemål. Genomsnittet för GR-kommunerna är 
lika som för riket. Det bör dock noteras att de flesta GR-kommunerna ligger 
under genomsnittet, kommunerna med minsta procentuellt värde för denna 
indikator uppvisade 49 procent och den högsta hade 69 procent.

Indikatorn hjälpen och omsorgen som helhet visar i procentuella termer hur 
nöjda brukarna är med den sammantagna hjälpen. Från 2009 till 2010 minskar 
de procentuella satserna för både hela riket och GR:s genomsnitt. Det är också 
utmärkande att denna indikator minskar i de flesta av regionens kommuner.

Indikatorn maten anger procentandelen nöjda brukare med hur maten sma-
kar. Resultatet visar att under 2009 varierar de procentuella värdena mindre i 
jämförelse med 2010. Det är värt att notera att i hela landet är trenden negativ. 
I enlighet med öppna jämförelsers klassificering skulle enbart en GR-kommun 
få ett grönt värde både 2009 och 2010, och därmed tillhöra de 25 procent av 
kommunerna med bäst värden. Däremot skulle de flesta andra GR-kommunerna 
få gul färg vilket innebär att indikatorns resultat ligger i mittfältet.

En jämförelse mellan 2009 och 2010 för indikatorerna social samvaro 
och aktivitet visar tydligt att en dramatisk nedgång har ägt rum i hela landet. 
Genomsnittet för såväl riket som GR-kommunerna minskar med drygt 40 
procent, och i några kommuner halveras indikatorns värde. En undersökning 
av hela data materialet ger vid handen att flertalet av landets kommuner upp-
visar ett resultat som inte är tillfredställande. Som exempel kan nämnas att 
under 2010 är det lägsta värde som en kommun uppvisar 8 procent (lägsta 
värde inom GR-kommuner var 17 procent). Hur denna nedgång kan förkla-
ras finns inget svar på, men det kan inte uteslutas att en förklaring kan vara 
förbättrade rutiner för inregistrering av datauppgifter.

För att utreda vilka eventuella samband som förekommer genomfördes 
ett korrelationstest för de 17 indikatorerna som tabell 5.3 omfattar. Testet 
visade ringa samband mellan ett fåtal indikatorer. Korrelationsanalysen som 
testade i vilken utsträckning de 17 indikatorerna korrelerade med varandra 
visade låga korrelationskoefficienter. På samma sätt som i föregående avsnitt 
om hemtjänsten testades varje enskild indikator mot alla de andra 16 indi-
katorerna i syfte att undersöka vilka parvis indikatorer som korrelerar, dvs. 
för att se om ett samband mellan två indikatorer föreligger. Resultatet visar 
tydligt att tre indikatorer – hjälpen och omsorgen som helhet, sysselsättnings-
grad och timavlönad personal – korrelerar med andra indikator. Dessa tre 
korrelationer är följande:
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Grupp 1: Hjälpen och omsorgen som helhet korrelerar med indikatorerna 
bemötande, inflytande, maten och social samvaro och aktivitet. Detta visar 
att procentandelen nöjda brukare med den sammantagna hjälpen ökar när 
brukarna upplever personalens bemötande som positivt och anser att maten 
smakar bra. Det spelar också roll för indikatorn hjälpen och omsorg som 
helhet om brukarna upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och 
önskemål samt att de är nöjda med möjligheten att komma ut när de vill.

Grupp 2: Timavlönad personal korrelerar med indikatorn inflytande, 
maten och social samvaro och aktivitet. Detta innebär att om timavlönad 
personal minskar, så ökar antalet nöjda brukare med hur personalen tar hänsyn 
till deras åsikter och önskemål (indikator inflytande), det ökar procentandel 
brukare som är nöjda med hur maten smakar (indikator maten) och ökar 
procentandel brukare som är nöjda med möjligheten att komma ut när de 
vill (indikator social samvaro och aktivitet). Resultatet kan tolkas som en be-
kräftelse på vad som kan tyckas vara en rimlig hypotes. Det är värt att notera 
att indikatorn timavlönad personal är en del av kvalitetsområdet kontinuitet.

Grupp 3: Sysselsättningsgrad korrelerar med indikatorerna bemötande, in-
flytande, maten och social samvaro och aktivitet. Detta är ett intressant resultat 
men inte alls lätt att tolka. Resultatet visar att dessa indikatorer samvarierar 
på ett sätt som inte förefaller rationellt. Ökningen i sysselsättningsgrad bland 
den anställda personalen leder till att procentandel brukare som är nöjda med 
bemötande, inflytande, hur maten smakar och social samvaro minskar. Rent 
förnuftsmässigt borde en ökning i sysselsättningsgrad leda till en höjning av 
de nu nämnda indikatorerna.

En korrelationsanalys ger intressanta resultat om hur indikatorerna samva-
rierar, men ingen upplysning om i vilken utsträckning en indikator påverkas av 
en eller flera andra indikatorer (beroende variabel) och hur en indikator påver-
kar den beroende variabeln. Därför har också en regressionsanalys genomförts 
i syfte att utreda om det föreligger ett orsakssamband och hur starkt det är.

I grupp ett definierades hjälpen och omsorgen som helhet som beroende 
variabel, och som oberoende variabler indikatorerna bemötande, inflytande, 
maten och social samvaro och aktivitet. Det som testades var med andra ord 
hur stor påverkan de oberoende variablerna har på indikatorn hjälpen och 
omsorgen som helhet. Förklarar de oberoende variablerna brukarnas nöjdhet 
med den hjälp och omsorg som särskilt boende levererar? Resultatet av testet 
gav en determinationskoefficient (R2) lika med 0,612, vilket betyder att cirka 
61 procent av indikatorn hjälpen och omsorg som helhet förklaras av de andra 
indikatorerna bemötande, inflytande, maten och social samvaro och aktivitet.

I grupp två var förutsättningen för regressionsanalysen att indikatorerna 
timavlönad personal, inflytande, maten och social samvaro och aktivitet kor-
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relerade med varandra. Det som testades var om det finns ett orsakssamband 
mellan indikatorn timavlönad personal och var och en av de andra fyra indika-
torerna, varvid utgångspunkten var att timavlönad personal påverkar de andra 
indikatorerna och inte tvärtom. Därför genomfördes tre regressionstester där 
varje enskild indikator inflytande, maten och social samvaro och aktivitet 
testades mot indikatorn timavlönad personal. De tre första indikatorerna 
definierades som beroende variabler och indikatorn timavlönad personal som 
oberoende variabel. Det som testades var med andra ord i vilken uträckning 
indikatorn inflytande (beroende variabel) förklaras av indikatorn timavlönad 
personal (oberoende variabel), och på motsvarande sätt gjordes även med de 
andra två definierade beroende variablerna.

Testresultaten visar låga determinationskoefficienter (R2). En regressions-
analys mellan inflytande och timavlönad personal visar ett R2 = 0,039, vilket 
är ett lågt värde. Det tolkas som att indikatorn inflytande förklaras till cirka 
4 procent av indikatorn timavlönad personal. En regressionsanalys mellan 
maten och timavlönad personal visar ett R2 = 0,033, dvs. brukarnas nöjdhet 
med hemtjänstens mat förklaras till cirka 3 procent av indikatorn timavlönad 
personal. Resultatet för regressionsanalysen mellan social samvaro och akti-
vitet och timavlönad personal var R2 = 0, 014, dvs. brukarnas nöjdhet med 
social samvaro och möjligheten att gå ut när de vill förklaras till cirka 1,4 
procent av indikatorn timavlönad personal.

I grupp tre var förutsättningen för regressionsanalysen att indikatorn 
syssel sättningsgrad och indikatorerna inflytande, maten och social samvaro 
och aktivitet korrelerade med varandra. Utgångspunkten var att indikatorn 
syssel sättningsgrad påverkar var och ett av de andra tre indikatorerna och 
inte tvärtom. Därför genomfördes tre regressionstester där var och en av 
indika torerna inflytande, maten och social samvaro och aktivitet testades 
mot indikatorn sysselsättningsgrad. Var och en av de tre första indikatorerna 
definierades som beroende variabler och indikatorn sysselsättningsgrad som 
oberoende variabel.

Testresultaten visar låga determinationskoefficienter (R2). En regressions-
analys mellan inflytande och sysselsättningsgrad visar ett R2 = 0,015, vilket 
är ett lågt värde. Det tolkas som att indikatorn inflytande förklaras till cirka 
1,5 procent av indikatorn sysselsättningsgrad. En regressionsanalys mellan 
maten och sysselsättningsgrad visar ett R2 = 0,034, dvs. brukarnas nöjdhet med 
hemtjänstens mat förklaras till cirka 3 procent av indikatorn sysselsättnings-
grad. Resultatet för regressionanalysen mellan social samvaro och aktivitet 
och sysselsättningsgrad var R2 = 0,014, dvs. brukarnas nöjdhet med social 
samvaro och möjligheten att gå ut när de vill förklaras till cirka 1,4 procent 
av indikatorn sysselsättningsgrad.
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I figurerna 5.4 till 5.6 här nedan redovisas de indikatorer med mest be-
tydelsefullt resultat bland de 17 indikatorer som tabell 5.3 omfattar. Värdet 
för flertalet utvalda indikator som gäller särskilt boende i GR-kommunerna 
ligger ofta nära genomsnittet och medelvärdet för riket. Det kan också tilläg-
gas att dramatiska skillnader mellan kommunernas indikator inte är vanligt 
förekommande.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Procentandel

Helhet Personalomsättning

Pa
rti

lle

Göte
bo

rg

Möln
da

l
Ale

Ku
ng

älv

Ku
ng

sb
ac

ka

Lil
la 

Ed
et

Alin
gs

ås GR
RIK

ET

Härr
yd

a

Ste
nu

ng
su

nd
Tjö

rn
Le

rum
Öck

erö

Figur 5.4: Hjälpen/omsorgen som helhet och personalomsättning i särskilt boende, 2010.
Källa: Öppna jämförelser 2010, SKL. Äldreguien, Socialstyrelsen 2010.

Indikatorn personalomsättning mäter under en viss period antal månads-
anställda i omvårdnadspersonalen som slutar i förhållande till det totala an-
talet månadsanställda i omvårdnadspersonalen. Det kan tyckas att ju mindre 
personalomsättning desto nöjdare blir brukarna med hjälpen som helhet. 
Rent förnuftsmässigt bör således personalomsättning påverka hur brukarna 
bedömer hjälpen och omsorgen som helhet. Figur 5.4 visar utvecklingen av 
dessa indikatorer där en tydlig trend inte kan observeras. När det gäller indi-
katorn hjälpen och omsorgen som helhet var resultatet för GR-kommunerna 
68 procent (66 procent för riket). Det betyder att flertalet äldre med särskilt 
boende var nöjda med hjälpen och omsorgen som helhet.

Resultatet för indikatorn personalomsättning var för GR-kommunerna 
i genomsnitt 12 procent (9 procent för riket). Det betyder att 12 procent av 
antalet månadsanställda personer i äldreboenden inom GR-kommunerna slu-
tade mellan november 2008 och november 2009. Detta resultat säger inget om 
vilka bakomliggande faktorer som förklarar den låga personalom sättningen. 
Av	figur	5.4 framgår att personalomsättningen varierar mycket kommunerna 
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emellan. Vad det är som förklarar dessa skillnader kan inte besvaras med 
tillgängligt datamaterial, men borde också föranleda vidare analyser.

Tre indikatorer – hjälpen och omsorgen som helhet, bemötande och infly-
tande, redovisas i figur 5.5.	Att	dessa	indikatorer	presenteras	beror	på	att	de	
genom	förda	korrelationstesterna	visat	att	de	korrelerade	med	varandra.	Av	
figuren framgår att genomsnittet för riket och GR-kommunen är ganska lika. 
Samtidigt kan vi observera att några stora skillnader mellan kommunerna inte 
föreligger. Det som visas i figuren stämmer väl med vad man kan förvänta 
sig, dvs. indikatorn hjälpen och omsorgen som helhet samvarierar med både 
hur nöjda brukarna är med personalens bemötande och hur personalen tar 
hänsyn till brukarnas åsikter och önskemål. Enkelt uttryckt innebär det till 
exempel att dåligt bemötande och lite inflytande upplever brukarna som att 
hjälpen och omsorgen som helhet inte är tillfredsställande.
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Figur 5.5: Hjälpen/omsorgen som helhet, bemötande och inflytande i särskilt boende, 2010.
Källa: Öppna jämförelser 2010, SKL.

När det gäller indikatorn hjälpen och omsorgen som helhet var resultatet för 
GR-kommunerna 68 procent (66 procent för riket) år 2010. Detta betyder att 
68 procent av de äldre i särskilt boende var nöjda med hjälpen i sin helhet. 
Samtidigt visar resultatet att i genomsnitt var 73 procent av de äldre nöjda 
med personalens bemötande i särskilt boende inom GR-kommunerna, vilket 
kan jämföras med 71 procent för riket. Det kan naturligtvis tolkas som ett 
gott betyg för personalens arbete. Hur brukarna upplever att personalen tar 
hänsyn till deras åsikter och önskemål fångas i indikatorn inflytande där ge-
nomsnittet för GR-kommunerna var 55 procent nöjda (55 procent för riket).
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Figur 5.6 visar resultat för GR-kommunerna år 2010 vad gäller indika-
torerna delaktighet, sysselsättningsgrad, personalomsättning och timavlönad 
personal.	Dessa	 indikatorer	 används	 i	äldreguiden	 för	 att	mäta	kvalitets-
området kontinuitet, och utgångspunkten här är att kontinuitet borde ha 
någon inverkan på delaktighet. I figuren har kommunerna rangordnats efter 
resultatet för indikatorn delaktighet, dvs. den blåa stapeln. Några säkra slut-
satser om huruvida dessa indikatorer korrelerar med varandra kan inte heller 
här dras då tidigare korrelationstester inte visat några signifikanta resultat. 
I någon mån torde dock figur 5.6 kunna tolkas som att ett samband mellan 
dessa indikatorer förekommer för som synes följs utvecklingstakten för den 
blåa stapeln av den röda stapeln i de flesta kommuner. Samtidigt blir den gröna 
och	lila	stapeln,	med	undantag	för	två	kommuner,	förhållandevis	lägre.	An-
norlunda uttryckt ökar delaktigheten om verksamhetens sysselsättnings grad 
är hög, samtidigt är de procentuella värdena för både personalomsätt ning 
och timavlönad personal låga.
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Figur 5.6: Delaktighet och kontinuitet i särskilt boende, 2010.
Källa: Äldreguiden , Socialstyrelsen, 2010.

När det gäller indikatorn delaktighet var resultatet år 2010 för GR-kommu-
nerna 60 procent (50 procent för riket). Det betyder att 60 procent av de 
äldre i äldreboenden hade en aktuell genomförandeplan där personen varit 
delaktig i att utforma den, och där minst en plan följdes upp under sista 
halvåret 2009. Som kan observeras i figur 5.6 varierar delaktigheten stort 
mellan kommu nerna vilket kan tolkas som att det finns ett flertal okända 
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faktorer som påverkar denna indikator. Som vi tidigare sett (figur 5.4) var 
resultatet för indikatorn personalomsättning lågt, för GR-kommunerna var 
det i genomsnitt 12 procent och 9 procent för riket.

För indikatorn sysselsättningsgrad var resultatet år 2010 för GR-kommu-
nerna 40 procent (40 procent för riket). Det betyder att 40 procent av antalet 
månads anställda personer inom GR-kommunerna hade en sysselsättningsgrad 
om minst 85 procent. Som framgår av figur 5.6 varierar sysselsättningsgraden 
i	 förhållande	till	 indikatorn	delaktighet	mycket	kommunerna	emellan.	Att	
så tycks vara fallet är svårt att tolka men kan betyda att det finns ett flertal 
samverkande faktorer som påverkar det observerade tillståndet. Samtidigt 
visar resultatet för indikatorn timavlönad personal att i genomsnitt 16 procent 
av totalt antal årsarbete i GR-kommunerna (12 procent för riket) utfördes 
av timanställd personal. I likhet med indikatorn personalomsättning kan 
det låga resultatet tolkas som positivt eftersom brukarna inte möter allt för 
många olika personer.

Sammanfattning
I detta avsnitt har uppgifter från publikationen Öppna jämförelser och data-
basen	äldreguiden	som	omfattar	flertalet	av	landets	kommuner	använts	som	
underlag för en statistisk analys. Uppgifterna består av 13 indikatorer som 
avser hemtjänst och 17 indikatorer som avser särskilt boende, och i analysen 
har de eventuella samband som förekommer mellan indikatorerna undersökts.

Korrelationstester visade ett ringa samband mellan indikatorerna för 
såväl hemtjänst som för särskilt boende. Datamaterialet analyserades vidare 
med hjälp av regressionsanalys i syfte att ta reda på i vilken utsträckning en 
indi kator påverkas av en eller flera andra indikatorer.

För hemtjänsten hittades ett positivt samband mellan indikatorn hjälpen 
och omsorgen som helhet och indikatorerna bemötande, inflytande, maten 
och social samvaro och aktivitet. Resultatet av testet gav en determinations-
koefficient (R2) lika med 0,67 vilket betyder att 67 procent av indikatorn 
hjälpen och omsorgen som helhet förklaras av de andra indikatorerna. Ett 
annat positivt samband (med R2 =1) hittades mellan indikatorn anställda 
per chef och indikatorerna hjälpen och omsorgen som helhet, bemötande, 
inflytande och social samvaro och aktivitet.

När det gäller särskilt boende definierades tre grupper om vilka regressions-
tester genomfördes. I den första gruppen hittades ett positivt samband (med R2 
= 0,61) mellan indikatorn hjälpen och omsorgen som helhet och indikato rerna 
bemötande, inflytande, maten och social samvaro och aktivitet. I den andra 
gruppen testades indikatorerna inflytande, maten och social samvaro och 
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aktivitet var för sig mot timavlönad personal. De tre genomförda regressions-
analyserna visade låga värden på determinationskoefficienten (R2)22 ,vilket 
tolkas som att indikatorn timavlönad personal i liten utsträckning förklarar 
indikatorerna inflytande samt social samvaro och aktivitet.

Den grafiska framställningen av de indikatorer som valts ut för analys 
visar inga påtagliga skillnader mellan rikets resultat och genomsnittet för GR-
kommunerna. Däremot förekommer skillnader inom GR-kommunerna. Här 
är viktigt att påpeka att det inte är samma kommun eller kommuner med de 
bästa eller sämsta procentuella värdena som förekommer upprepade gånger. 
Detta innebär att någon trend inte kan observeras bland GR-kommunernas 
resultat i öppna jämförelser. Eftersom information saknas om vilka bakom-
liggande faktorer (t.ex. demografiska förhållanden) som förklarar GR-kommu-
nernas resultat, kan inga säkra slutsatser dras utifrån de erhållna resultaten. 
Den här genomförda statistiska analysen fyller emellertid en explorativ funk-
tion och kan tjäna som ett underlag för vidare analyser.

22 Regressionsanalysen mellan indikatorerna inflytande och timavlönad personal visar ett R2 = 0,039. Mellan 
indikatorerna maten och timavlönad personal visas ett R2 = 0,033. Mellan indikatorerna social samvaro 
och aktivitet och timavlönad personal visar ett R2 = 0,014.
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En kvalitativ studie i tre kommuner
Öppna jämförelser är ett uppföljningssystem som med hjälp av nationellt 
utformade indikatorer beskriver välfärdstjänsters kvalitet och effektivitet, och 
vars användning är tänkt att främja en förbättring i dessa avseenden. Som 
vi sett tidigare i denna rapport är det emellertid inte explicit formulerat i de 
policydokument som öppna jämförelser vilar på hur de resultat som systemet 
årligen	genererar	ska	användas	för	att	de	önskade	effekterna	ska	uppnås.	Att	
användning kommer till stånd och leder till förväntade effekter tas istället 
närmast för givet. Till det kan läggas den dystra bild som internationell forsk-
ning uppvisar när det gäller användning av detta slags kunskaps underlag. Den 
bilden ger exempelvis vid handen att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd 
för att kvalitetsinformation används på sätt som leder till förväntade effekter, 
samt att risken för negativa bieffekter är stor.

Mot denna bakgrund, och med tanke på de stora ansträngningar som görs 
i samband med utvecklingen av öppna jämförelser, framstår en empirisk studie 
som fokuserar användningen av dylik kunskap i en svensk välfärdskontext som 
påkallad. Därav denna undersökning som gäller om och hur öppna jämförelser 
används inom äldreomsorgen i några GR-kommuner samt vilka konsekvenser 
det får för verksamhetens ledning och styrning. Studien kan rubriceras som 
en kvalitativt orienterad fallstudie. Den kvalitativa orienteringen anspelar på 
ambitionen att presentera en fyllig beskrivning av om och hur öppna jämfö-
relser används för ledning och styrning av den kommu nala äldreomsorgen, 
som dessutom utgör en hittills i stort sett outforskad företeelse. I huvudsak 
bygger studien dessutom på kommunala verksamhets ledares och politikers 
egenrapporterade upplevelser och erfarenheter av om och hur så skett.

6. Hur används öppna  
 jämförelser i kommunernas 
 äldreomsorg?
 Lena Lindgren
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Här bör emellertid nämnas de undersökningar som SKL och Social-
styrelsen låtit genomföra av öppna jämförelsers användning inom hälso- och 
sjuk vården (Blomgren & Waks 2010; Olson & Bergman 2007), samt SKL:s 
(2010e) analys av vilka framgångsfaktorer som karaktäriserar kommuner 
som enligt resultatet i öppna jämförelser bedriver äldreomsorg med hög 
kvalitet. Undersökningarna visar att öppna jämförelser används och bidrar 
till att förbättringsarbete kommer till stånd inom hälso- och sjukvården. 
Inom äldre omsorgen är förekomsten av ett systematiskt kvalitetsarbete, i 
vilket öppna jämförelser utgör en del, en av åtta faktorer som bidrar till hög 
kvalitet. I alla tre undersökningarna finns samtidigt en samstämmighet om 
att betydande problem är förknippade med konstruktion och användning av 
kvalitetsindi katorer, samt om mätandets potentiella negativa effekter. I SKL:s 
(2010e) undersökning som specifikt gäller äldreomsorg poängteras därför 
vikten av att göra samlade bedömningar utifrån flera olika kunskapsunderlag, 
inte bara öppna jämförelser.23

De fem frågor som föreliggande studie närmare bestämt sökt svar på är 
följande:

1. Hur har insamling till och analys av data till öppna jämförelser organi-
serats i kommunen? Vilka transaktionskostnader är förknippade med 
insamling och analys?

2. Om och hur använder politiker och verksamhetsledare öppna jämförelser?
3. Vilka konsekvenser får användningen för styrningen och ledningen av 

äldreomsorgen i kommunen?
4. Hur värderar användarna den kunskap som öppna jämförelser ger?

Som grund för urval av kommuner gjordes en analys av om och hur 2009 
års resultat i den skriftliga publikationen Öppna jämförelser i de 13 GR-
kommu nerna visade några förändringar för de indikatorer som redovisades 
även år 2007. Det bör dock påpekas att uppsättningen av indikatorer i öppna 
jämfö relser förändrats varje år sedan 2007, varför det bara är en handfull 
som är jämförbara mellan 2007 och 2009 (fallskador, oplanerade besök och 
inlägg ningar på sjukhus, samtidig behandling med tre eller fler psykofarmaka, 
samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel samt personalens utbildning). 
Analysen	visade	att	alla	gr-kommunerna	förbättrat	sitt	resultat	2007-2009 
men att några förbättrat sig i högre grad och i fler avseenden än andra, fram-
förallt	Alingsås	och	lilla	edet.	Det	borde	innebära	att	det	i	dessa	kommuner	
finns en stor chans att resultatet i öppna jämförelser använts som underlag 
för	ett	förbättringsarbete.	Analysen	visade	också	att	det	i	några	kommuner,	
däribland Tjörn, skett bara en liten förbättring, vilket skulle kunna tolkas som 

23 Undersökningarnas slutsatser beskrivs mera utförligt i denna rapports tredje kapitel.
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att man här inte använt sig av resultatet i öppna jämförelser för att förbättra 
sitt	resultat.	Alingsås,	lilla	edet	och	tjörn	har	därför	valts	att	ingå	som	fall	
i föreliggande studie.

Eftersom urvalet av kommuner är ändamålsenligt snarare än slumpmässigt 
är det inte möjligt att generalisera resultatet av denna studie utöver de situatio-
ner	som	är	för	handen	i	Alingsås,	lilla	edet	och	tjörn.24 Den urvalsprincip 
som tillämpats, tre fallstudier som rör samma företeelse (användningen av 
öppna jämförelser) med varierande kontext (storlek, befolkningsstruktur, 
offentliga och privata äldreomsorgsaktörer, tillämpning av LOV, etc.), ger 
dock vissa förutsättningar för en s.k. korsanalys (se t.ex. Larsson 2005). Det 
innebär	att	om	svaren	på	studiens	frågor	från	Alingsås,	lilla	edet	och	tjörn	
läggs bredvid varandra och de pekar i samma riktning, borde enligt principen 
om korsanalys vissa någorlunda generaliserbara slutsatser kunna dras om 
öppna jämförelsers användning i kommunal äldreomsorg.

Studien har utgått från ett styrnings- och ledningsperspektiv, dvs. använd-
ningen av öppna jämförelser i politik och verksamhetsledning. Huvud strategin 
för datainsamling vad beträffar frågorna 1-4 har varit kvalitativa intervjuer 
med potentiella användare på olika nivåer av verksamheten; nämndpolitiker, 
äldreomsorgschefer och enhetschefer i respektive kommun. Intervjuerna har 
också gett möjlighet att få en bild av hur verksamhetsledare på olika nivåer och 
politiker tänkt kring och arbetat med öppna jämförelser. Totalt genomfördes 
intervjuer med 13 personer varav tre, en i varje kommun, intervjuades vid 
två	tillfällen	med	ett	års	mellanrum.	Alla	intervjuer	spelades	in	med	diktafon	
och transkriberades vid avlyssning. Vilka de intervjuade personerna är och 
när intervjuerna genomförts framgår av referenslistan. Mot bakgrund av 
rapportens syfte är det dock irrelevant för läsaren att känna till vem av de 
intervjuade som sagt vad. Vid hänvisning till information som erhållits via 
intervjuer har därför uppgiftslämnaren anonymiserats.

Intervjuerna var semistrukturerade varför frågorna som ställdes var av en 
öppen karaktär: Vad slags kvalitetsinformation ligger vanligtvis till grund för 
ledning och styrning av äldreomsorgen? Vem är det som använder informa-
tionen? Hur går användningen till? Vilka avtryck har användningen av kvali-
tetsinformation avsatt i kommunens äldreomsorg? Hur värderas olika typer 
av kvalitetsinformation? För att komplettera intervjudata har också, när så 
varit möjligt, dokumentstudier genomförts (fullmäktige- och nämndproto-
koll, policydokument, etc.) för att undersöka om det finns beslut av olika slag 
som kan härledas till öppna jämförelser. Beskrivningen av öppna jämförelsers 

24 I ett slumpmässigt urval, har varje enhet (t.ex. kommun) i en population (alla kommuner) lika stor chans 
att inkluderas i urvalet. Följden blir ett representativt urval som gör det möjligt att generalisera resultatet 
från stickprovet till den population urvalet görs ifrån.
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användning	och	konsekvenser	i	Alingsås,	lilla	edet	och	tjörn	i	detta	kapitel	
har granskats av äldreomsorgschefen i respektive kommun.

Alingsås
i	Alingsås	kommun	bor	38 053 personer, varav 5 468 är 65-79 år, och 2 142 
är 80 år eller äldre (SCB 2011). Sedan år 2010	tillämpas	lov	i	Alingsås,	
varvid en del av äldreomsorgens verksamhet drivs av kommunen och annan 
utförs av företag som kommunen har avtal med.

I de årliga mätningar av kvalitet som publikationen Öppna jämförelser 
innebär	har	Alingsås	äldreomsorg	över	tid	generellt	stått	sig	väl	i	förhållande	
till andra kommuner i landet. I den senaste mätningen som publicerades 2011 
och omfattar 31 indikatorer har 14 ett gult värde, fem har värdet grönt och nio 
värdet rött (för tre indikatorer saknas uppgifter). För en av de indikatorer vars 
resultat är grönt (andel som varit delaktiga i att utforma en genomförande plan) 
rankas	Alingsås	rentav	som	bäst	i	landet,	medan	kommunen	hamnar	bland	
de sämsta vad gäller riskbedömningar och riskfylld behandling med tre eller 
fler psykofarmaka. Det kan jämföras med resultatet år 2010 som om fat tade 
30 indikatorer varav 20 hade ett gult värde, tre hade värdet grönt och fyra 
värdet	rött.	Det	senaste	året	och	jämfört	med	sig	själv	har	därmed	Alingsås	
förbättrat sitt resultat i öppna jämförelser i två avseenden, men försämrat 
sig i fem avseenden. Färre indikatorer lyser gult, men fler lyser istället grönt 
och ännu fler lyser rött.

Enligt de intervjuade använder sig beslutsfattare och verksamhetsledare 
av flera olika kunskapsunderlag för att styra och leda kommunens äldreom-
sorg: Publikationen Vad kostar verksamheten i din kommun?, GR:s nyckeltal, 
resultat	från	jämförelseprojektet	lUfSA	och	från	olika	utvecklingsprojekt.25 
För det kontinuerliga förbättringsarbetet ute på arbetsplatserna används ofta 
den s.k. genombrottsmetoden. Öppna jämförelser sägs dock ha fått en särställ-
ning	i	sammanhanget.	på	kommunens	webbplats	finns	länkar	till	äldre	guiden,	
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning och SKL:s öppna jämförelser 
liksom till sammanställningar gjorda av kommunen själv. Från och med 2011 
finns en fastställd uppföljningsstruktur med punkter som årligen följs upp 
vilka i mångt och mycket knyter an till öppna jämförelser.

Att	öppna	jämförelser	satt	avtryck	i	såväl	politik	som	äldreomsorgsverksam-
het	i	Alingsås	märks	tydligt.	År	2010 fattade vård- och äldreomsorgsnämnden 
beslut om att de befintliga kvalitetsmålen (antagna 2009) skulle behållas, men 
att de uppföljningspunkter som fanns knutna till målen skulle revideras. Dessa 

25	 lUfSA	är	ett	nätverk	som	inbegriper	kommunerna	lidköping,	Ulricehamn,	falköping	och	Alingsås	vilka	
jämför sina verksamheter inom äldreomsorg, handikappomsorg, grundskola samt individ- och familjeom-
sorg. Nätverket skapades genom det nationella jämförelseprojektet som under åren 2007-2010 drevs av 
SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser.
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kvalitetsmål, med tillhörande uppföljningsstruktur, gäller oavsett utförare. 
Företag som vill bli utförare av hemtjänst måste således visa att man lever 
upp till dessa grundkrav.

Nu nämnda målrevidering innebär en ansenlig anpassning av mål till 
indika torerna i öppna jämförelser. Det framgår av följande punkter som utgör 
exempel på vad som enligt nämndens beslut skall användas som underlag 
vid uppföljning av verksamheten: a) registrering i Svenska Palliativregistret, 
b) statistik kring läkarmedverkan, c) aktuell genomförandeplan för samtliga 
vårdtagare, d) vårdtagarnas och/eller deras närstående skall vara delaktiga i 
upprättandet av planen och planeringen av insatserna, e) andelen underskö-
terskor skall vara minst 60 procent, f) vårdtagaren skall kunna välja mellan 
minst två olika maträtter, g) ofrivillig nattfasta får ej förekomma. Vård- och 
äldreomsorgsnämnden har också fattat beslut om ett antal resultatmål för 
äldreomsorgen varav flera har bäring på öppna jämförelser, t.ex. följande: 
a) Brukarnas omdöme om hemtjänstmaten skall uppnå en NKI om minst 70 
procent, b) förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer skall minska 
med 20 procent; c) samtidig förskrivning av tre eller fler psykofarmaka skall 
minskas med 20 procent (Vård- och äldreomsorgsnämnden, protokoll 2010-
12-14).

Vidare kan noteras att öppna jämförelser har använts som en mall när 
kommunstyrelsen och vård- och äldreomsorgsnämnden haft anledning att 
diskutera	äldreomsorgens	resursbehov.	Annan	information	har	också	använts,	
t.ex.	gr:s	nyckeltal	och	resultat	från	lUfSA	men	”öppna	jämförelser	har	ju	
blivit ganska styrande”, som en intervjuad politiker förklarar. Nyligen konsta-
terade	t.ex.	nämnden	att	det	av	mätningarna	framgår	att	Alingsås	har	en	något	
högre kostnad och bemanning i gruppboendeverksamheten än jämförbara 
kommuner. Mot denna bakgrund, och med tanke på att personalkostnader 
står för den övervägande delen av nämndens samlade kostnader, beslutades 
därför att personaltätheten i äldreomsorgen ska anpassas till en nivå som 
ligger i linje med jämförbara kommuner (Vård- och äldreomsorgs nämnden, 
protokoll 2011-08-23).

Förekomsten av öppna jämförelser, i kombination med införandet av 
LOV har vidare lett till att vård- och äldreomsorgsnämnden uppdragit åt 
förvaltningen att se över verksamhetens uppföljningsrutiner. Beslut om så-
dana rutiner fattades 2010 och innebär att en webbenkät årligen skickas ut 
till samtliga enhetschefer/verksamhetschefer. Enkäten innehåller ett hundratal 
frågor och behandlar områden och krav som ska uppfyllas enligt lagar, före-
skrifter, politiska mål samt förfrågningsunderlag. Många av frågorna utgår 
från öppna jämförelser. I de nya uppföljningsrutinerna ingår också samtal 
med chefer på basis av webbenkäten, sammanställningar av avvikelser, kla-
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gomål,	resultat	från	äldreguiden,	öppna	jämförelser,	nationella	och	lokala	
brukarunder sökningar (Vård- och omsorgsnämnden, protokoll 2010-11-23, 
Uppföljnings rutiner inom vård- och äldreomsorgen 2011).

Det system för uppföljning av kvalitet inom vården och omsorgen om 
äldre	som	de	senaste	åren	etablerats	i	Alingsås	kommun	har	i	sin	tur	skapat	
en medvetenhet om vikten av att inrapportering av data görs på ett tillför-
litligt sätt av alla inblandade. Förvaltningschefen har därför uppdragit åt en 
särskilt utsedd arbetsgrupp att utforma administrativa rutiner för hur inrap-
portering av data till öppna jämförelser samt till kvalitetsregistren Svenska 
palliativ	registret	och	Senior	Alert	ska	gå	till	(vård-	och	äldreomsorgsnämnden,	
proto koll 2011-02-22).

Mycket arbete har lagts ner på att tydliggöra för berörda vad det är som 
ska registreras, försäkra sig om att registrering av data sker samt utreda hur 
man kan få ut resultatet på ett så enkelt sätt som möjligt. Så här förklarar 
en av de intervjuade:

Det har varit mycket med öppna jämförelser eftersom det är väldigt mycket 
statistik som ska in och det har varit ett jättejobb. Sen kommer det ju nya 
indikatorer inom hälso- och sjukvården, med trycksår och fallskador…som 
genererat ett arbete kring palliativregistret…det hade vi ingen rutin på. (---)

Så här har det varit på flera håll… så då har man upptäckt att vi haft olika 
områden där vi inte arbetat systematiskt och det har vi försökt styra upp. Där 
har öppna jämförelser varit till stor hjälp som har lett till en större tydlighet… 
så vi kan dels rapportera resultat men också marknadsföra oss på ett annat sätt 
och visa upp hur mycket bra vi gör. Det har inte funnits en sådan kultur tidigare.

även	 verksamhetsledare	 har	 använt	 öppna	 jämförelser	 som	underlag	 för	
diskussion om vad som behöver utvecklas. Bl.a. har enhetschefer och nämnd-
politiker bjudits in av förvaltningen för att gemensamt ta del av och diskutera 
resultaten för att komma fram till vad det funnits behov av att arbeta vidare 
med. Dessa behov har sedan lyfts in som politiska mål, vilket enhets- och 
verksamhetschefer upplevt som positivt därför att man då kände igen sig i 
målen vilket inte alltid varit fallet tidigare. Från förvaltningsledningens sida har 
man också strävat efter att koppla resultatet i öppna jämförelser till projekt 
som finansierats med statliga stimulansmedel så det blir tydligt att ”nu har vi 
det	här	projektet	för	vi	har	gult	i	öppna	jämförelser”	Att	så	sker	har	gjort	att	
verksamheterna får en förståelse för varför kommunen deltar i olika projekt.

Den omfattande användningen av och anpassningen till öppna jämförel-
ser till trots ger samtliga intervjuade uttryck för en tydlig skepsis mot datas 
kvalitet. Man tycker det är svårt att veta om indikatorerna är valida, dvs. om 
de är bra mått på äldreomsorgens kvalitet. En diskussion har exempelvis förts 
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i kommunen kring att standardkostnad bygger på en beräkning som utgår 
från personer över 65 år, men som ger helt olika utslag om man räknar från 
85 år istället. Man har också diskuterat om det finns en skillnad mellan hur 
SKL och Socialstyrelsen mäter vad som ska betraktas som god personaltät-
het. Men, som någon uttryckte saken, ”…har man nu (från statens sida, mitt 
tillägg) utarbetat de här indikatorerna så måste de ju betyda någonting. Då 
är det ingen idé att ifrågasätta längre”.

Huruvida rapporteringen av data har gått riktigt till är en annan fråga 
som lyfts fram i intervjuerna, t.ex. hur man i olika kommuner förmodligen 
helt naturligt har olika tolkning av innebörden i specifika indikatorer som 
antal	anställda	per	chef.	även	redovisningen	av	öppna	jämförelsers	resultat	i	
färgkoderna grönt, gult och rött hyser de intervjuade misstro till.

De enkla färgkoderna säger ju ingenting om standarden egentligen, det är bara 
en jämförelse med andra… Men det kanske till och med hindrar förändring, att 
om många andra också har rött så är det lugnt om vi också har det. Likaså om 
man är grön så kanske man blir nöjd trots att det inte säger något om nivån.

Lilla Edet
Lilla Edet är en kommun med 12 540 invånare, varav 1 813 är 65-79 år 
och 555 är 80 år eller äldre (SCB 2011).	Av	gruppen	80 år och äldre har 30 
procent beviljats hemtjänst och 28 procent särskilt boende. I Lilla Edet finns 
tre äldre boenden som alla drivs av kommunen.

I flera på varandra följande mätningar har äldreomsorgens kvalitet i 
Lilla Edet generellt visat sig stå mycket bra i jämförelse med majoriteten av 
andra kommuner i landet. I publikationen Öppna jämförelser år 2011 som 
omfattar 31 indikatorer har 10 värdet gult, fem värdet grönt och nio värdet 
rött (för sex indikatorer saknas uppgifter). När det gäller personalkontinuitet 
placerar sig Lilla Edet bland de tio bästa kommunerna i landet, medan den 
rött lysande indikatorn som mäter andel av personalen som har vård- och 
omsorgs utbildning på gymnasienivå (55 procent) placerar kommunen bland 
de tio sämsta. Det kan jämföras med mätningen år 2010 som omfattade 30 
indika torer, varav 16 hade värdet gult, två värdet grönt och sju värdet rött 
(för fem indikatorer saknades uppgifter). Mellan 2010 och 2011 har därmed 
Lilla Edet förbättrat sitt resultat i tre avseenden, men försämrat sig i två 
avseenden. Färre indikatorer visar gult, men fler lyser istället grönt och rött.

I Lilla Edet ”vet alla vem som är dotter eller son till vem”. Det gör att 
klago mål och brister lätt snappas upp, och ett viktigt kunskapsunderlag 
för förbätt ringsarbete är att ”ha öron ute i verksamheterna”. Mer formellt 
sker regel bundet möten mellan förvaltningschef och verksamhetschef en 
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gång i veckan. Verksamhetschef och enhetschefer har möten cirka en gång i 
månaden. Där tar enhetscheferna upp aktuella frågor, och när resultat från 
öppna jämförelser finns för handen diskuteras dessa. Fokus i diskussionerna 
är	brukarnas	uppfattning	om	servicen,	varvid	resultat	från	lUfSA	och	äld-
reguiden utgör viktiga kunskapsunderlag. Rutiner för klagomålshantering 
finns också, och även de används som underlag i förbättringsarbetet. Dessa 
följs	alltid	upp	i	samband	med	Apt	med	personalen	som	i	det	sammanhanget	
också alltid informeras om publicerade resultat i öppna jämförelser. I vissa 
verksamheter används också s.k. SMITH-planer där olika arbetsmoment för 
varje vårdtagare noggrant dokumenteras. Tidigare har man också haft egna 
brukarunder sökningar, men dessa har avbrutits till förmån för de nationella 
dito som ingår i öppna jämförelser.

Efter noggrann läsning går verksamhetschefen igenom resultatet av öppna 
jämförelser tillsammans med enhetscheferna för att försöka förstå varför det 
ser ut som det gör och vad som kan åtgärdas. Därefter sker en redovisning 
till politikerna i omsorgsnämnden. ”Särskilt brukar vi framhålla för politi-
kerna hur viktigt det är att diskutera vad röda siffror beror på och hur vi kan 
åtgärda dem.” De intervjuade tjänstemännen upplever i det sammanhanget 
att politikerna mest ser till om ett resultat är rött eller grönt, inte vad det är 
som mätts och hur ett visst resultat för enstaka indikatorer förhåller sig till 
helheten i äldreomsorgen.

Att	 öppna	 jämförelser	 påverkat	 den	 förda	 politiken	 framgår	 klart	 av	
kommu nens målformuleringar. Dessa är uppbyggda enligt en hierarkisk struk-
tur med en handfull strategiska områden till vilka ett antal s.k. inriktningsmål 
och prioriterade mål är kopplade som tydliggör innebörden i det strategiska 
området. Ett strategiskt målområde för år 2011 är ”rätt kommunal service”, 
vilket man från politiskt håll bl.a. ämnade uppnå genom följande prioriterade 
mål:	”äldreomsorgen	ska	hålla	en	kvalitet	i	nivå	med	genomsnittet	i	Skl:s	
öppna jämförelser” (Lilla Edet, målformuleringar 2011).

Inför 2012 utgör ”attraktiv livsmiljö – goda boenden” ett strategiskt 
målom råde. Till det har kommunens politiker liksom föregående år kopplat 
följande	prioriterade	mål:	”äldreomsorgen	ska	hålla	en	kvalitet	i	nivå	med	
kommu nens resultat 2010 i SKL:s öppna jämförelser!, Mått 25 i KKIK” (Lilla 
Edet, målformuleringar inför 2012). KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) är 
ett kvalitetsnätverk som drivs av SKL, och mått 25 mäter hur nöjda brukare 
i särskilt boende är med sitt boende. I mätningen år 2010 var 76 procent av 
brukarna i Lilla Edet nöjda med sitt särskilda boende, vilket är ett mycket 
gott resultat i förhållande till övriga kommuner vars resultat varierar mellan 
59 och 83 procent.

även	 i	praktisk	äldreomsorgsverksamhet	finns	tecken	som	kan	knytas	
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till öppna jämförelser. Från omsorgsnämnden har exempelvis krav ställts 
på att alla vårdtagare ska ha en genomförandeplan, att utbildningsnivån 
hos personalen ska öka men också (som en konsekvens av det prioriterade 
målet för 2011) att personaltätheten ska öka. Vidare beskrivs på kommu-
nens webbplats ett antal projekt vars innehåll har bäring på en eller annan 
indikator i öppna jämförelser. Det gäller bl.a. ett projekt där man mäter hur 
lång nattfasta det är på kommunens särskilda boenden. Redan innan öppna 
jämförelser infördes satsade Lilla Edet på kompetensutveckling för personalen 
inom området kost, nutrition och måltidsmiljö, ett område som också ingår 
som indikatorer i öppna jämförelser.

Inregistrering av data till öppna jämförelser var från början inte planmäs-
sig. Man visste inte varifrån olika data hämtades och hade ingen kontroll 
över helheten.

Massor med enkäter kom från olika håll, men data hämtas också från SCB-
statistik och register av olika slag. En hel sommar ägnade vi åt att försöka 
förstå hur inrapporteringen gick till.

För att öka säkerheten i inregistreringen till öppna jämförelser har man i kom-
munen ägnat mycket tid och resurser åt att styra upp detta arbete. Statliga 
stimulansmedel har använts för att få resurser att kunna rapportera in data 
på ett mer enhetligt och effektivt sätt. Cirka en tredjedel av en heltidstjänst 
är finansierad med sådana medel. Dessutom arbetar en av kommunens 
bistånds handläggare i motsvarande omfattning med inrapportering av data. 
Enhets chefer och hemsjukvårdens personal ägnar också delar av sin arbetstid 
åt detta, tid som därmed tas från andra arbetsuppgifter.

I kommunen finns numera en samordning när det gäller inregistrering av 
data till öppna jämförelser och för kommunicering av resultat till berörda 
chefer. Dock finns ännu inte någon samordning när det gäller tolkning och 
använd ning av resultatet. Därtill finns fortfarande en känsla av att ”inte äga 
proces sen” och av otillräcklig kunskap ”för att kunna använda resultaten 
effektivt.”

Vid flera tillfällen har man från kommunens sida tvivlat på om resultatet 
i	öppna	jämförelser	stämmer	med	verkligheten.	exempelvis	har	äldreguiden	
visat mycket olika resultat för kommunens äldreboenden, vilket är märkligt 
eftersom boendena är byggda i stort sett samtidigt och inte mycket i övrigt 
skiljer dem åt. Man har också haft anledning att tvivla på om en förbättring 
av resultatet i vissa mätningar egentligen är tecken på framsteg. Det gäller 
exempelvis nivån på personalens utbildning som inte ändrats i praktiken, men 
däremot höjdes 2009-2010 i öppna jämförelser. Vissa av de förbättrade resul-
taten är också av sådant slag som inte kommunen kan påverka. Närvarotid 
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hos vårdtagare, som ligger till grund för mätning av kontinuitet (antal besök/ 
vårdtagare), är given via biståndsbedömning. Finns det ett beslut om bistånd 
flera gånger dagligen med dubbelbemanning räknas hela den gruppen som 
om	den	besökt	en	vårdtagare.	Antal	fallskador	bygger	på	befolkningsstatistik	
och utgår från primärvårdens rapportering av dylika skador. Kommunen får 
därmed även klä skott för dåligt resultat i landstinget, t.ex. fallskador och 
läkemedelsförskrivning.

Liksom i övriga kommuner funderar man i Lilla Edet på hur andra kom-
muner tolkar innebörden i de indikatorer som innefattas i öppna jämförelser. 
Vad krävs, frågar man sig, exempelvis av ett äldreboende för att man ska 
kunna säga att de äldre där har kokmöjligheter? Räcker det med en kokplatta 
eller mikrovågsugn, eller behöver det också finnas kylskåp och utsläppsvask? 
Hur ska det faktum hanteras att vissa enheter, t.ex. demensboenden, inte kan 
eller bör ha kokmöjligheter eftersom det kan vara riskfyllt för de boende? 
Ska då det eluttag till vilket t.ex. en kokplatta kan kopplas rapporteras som 
en befintlig kokmöjlighet?

De intervjuade tjänstemännen och enhets-/verksamhetscheferna är mot 
bakgrund av sina erfarenheter av öppna jämförelser inte så övertygade om 
att gröna siffror så självklart är bra eftersom de kan stimulera beslutsfattare 
att	sänka	ambitionsnivån	till	en	gul,	genomsnittlig	nivå.	”Att	vara	bra	är	inte	
alltid bra”, som en av de intervjuade uttryckte saken.

Tjörn
Tjörn är en relativt liten kommun med 14 959 invånare, ett antal som emel-
lertid	fördubblas	under	sommaren.	Av	de	åretruntboende	är	2 587 individer 
65-79 år, och 807 är 80 år eller äldre (SCB 2011). I kommunen finns fyra 
kommunala äldreboenden, samt ett som drivs i form av en intraprenad och 
ett som drivs på entreprenad.

I 2011 års publikation av öppna jämförelser uppvisar Tjörns äldreomsorg 
ett	varierat	resultat.	Av	31 indikatorer har tolv ett gult värde, fyra ett grönt 
och sju ett rött värde (för sju indikatorer saknas uppgifter). För en indikator, 
trygghet i särskilt boende, placerar sig Tjörn bland de bästa i landet, medan 
kommunen rankas bland de sämsta vad beträffar läkemedelsgenomgångar och 
riskfylld behandling med läkemedel. Det kan jämföras med resultatet för år 
2010 som omfattade 30 indikatorer varav nio hade ett gult värde, sex värdet 
grönt och 13 värdet rött. Mellan 2010 och 2011 har således Tjörn förbättrat 
sitt resultat i minst åtta avseenden, färre indikatorer visar rött, men försämrat 
sig i två andra då man har tappat ett par indikatorer som tidigare var gröna.

De intervjuer som genomförts vittnar om att många olika kunskaps-
underlag används av tjänstemän och enhetschefer i Tjörns kommun som grund 
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för förbättringsarbete i vården och omsorgen om äldre. Lex-Sara, Lex-Maria, 
avvikelserapporter,	ScB:s	nöjd-kundenkäter,	resultat	från	rkA-analyser,	gr:s	
nyckeltal, egna medborgar- och medarbetarenkäter, synpunkter som brukare 
och medborgare lämnat via kommunens webbplats samt specifika undersök-
ningar som man låtit göra. Mobipen, ett dokumentations- och tidregistre-
ringssystem som bl.a. mäter närvarotiden hos brukare i hemtjänsten håller 
också på att implementeras. En av de intervjuade nämner dessutom person liga 
besök som ett viktigt – kanske det allra viktigaste – sättet att få kunskap om 
kvaliteten i olika verksamheter.

personligen	tror	jag	att	personliga	besök	är	det	viktigaste.	även	om	du	inte	har	
någon att träffa så är det bra att åka dit. Upp och ut med jämna mellanrum. 
(---) Här på Tjörn är vi jordnära… vi förlitar oss mer på muntlig kommunika-
tion	och	kontakt.	Alla	känner	alla,	det	är	en	liten	kommun.

Att	döma	av	de	intervjuades	utsagor	tycks	öppna	jämförelser	inte	ha	använts	
i större utsträckning än andra kunskapsunderlag, och heller inte avsatt några 
särskilt	stora	avtryck	i	ledning	och	styrning.	Alla	intervjuade	framhåller	istället	
vikten av att basera ledning och styrning av äldreomsorgen på olika typer av 
kunskapsunderlag varvid öppna jämförelser – i den mån mätningarna upp-
fattas som tillförlitliga – kan utgöra ett sådant. Vid en närmare betraktelse 
av de intervjuades utsagor finns dock vissa tecken på att öppna jämförelser 
indirekt påverkar såväl politiskt beslutsfattande som verksam hets utveckling.

Från förvaltningsledningens sida försöker man utifrån en sammanställ-
ning av olika kunskapsunderlag skapa en helhetsbild som kan tjäna som 
utgångs punkt för politikernas budgetarbete. Någon speciell redovisning och 
analys av resultatet i öppna jämförelser har inte presenterats för politikerna. 
”Politikerna får materialet till sig själva, och ibland kan de läsa om det på 
löpsedlar.” Löpande genomförs också s.k. arbetsutskott där socialnämndens 
ledamöter har möjlighet att ställa frågor till förvaltningsledning och enhets-
chefer. Vid beslut om resursfördelning till äldreomsorgen, som i huvudsak 
görs efter antal brukare, vårdtyngd och personalbehov tycks resultatet i öppna 
jämförelser	spela	en	viss	roll.	även	om	personalbehov	styrs	av	antal	brukare	
och vårdtyngd, så jämför politikerna också med uppgifter om personaltät-
het i andra kommuner. Krav på mer personal kan därmed från politiskt håll 
bemö tas med att personaltätheten i Tjörns äldreomsorg är genomsnittlig 
jämfört med övriga kommuner.

Ett annat möjligt avtryck från öppna jämförelser är den vikt som flera 
av de intervjuade lägger vid att utforma och använda genomförandeplaner, 
särskilt när det handlar om vårdtagare med demenssjukdom. Genom de upp-
lysningar som anhöriga lämnar om vårdtagarens livshistoria, familjerelationer, 
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intressen m.m. blir vårdtagaren ”en hel människa”. Därmed blir det också 
lättare att ”följa med dem i deras verklighet… och så lär man sig vad man 
ska svara för att personen ska bli nöjd. Det är olika från person till person. 
Det är det som är utmaningen.”

Ett ytterligare möjligt tecken på användning, eller i alla fall planerad 
använd ning, är att kommunen begärt att få resultatet av den brukarundersök-
ning som ingår som datakälla i öppna jämförelser nedbrutet på gruppnivå så 
att äldreomsorgsenheter inom kommunen kan jämföras med varandra. En 
intervjuad tror att detta kommer att kunna öka användbarheten av öppna 
jämförelser.

Till en början, när öppna jämförelser var nytt, rapporterade alla berörda 
in till systemet på sitt egna sätt. Efterhand har man dock insett vikten av en 
gemensam förståelse av indikatorernas innebörd, men också av att ha kontroll 
över uppgifter som rapporteras in. För att sköta detta har en anställd i kom-
munen fått i uppgift att hålla samman inrapporteringen till öppna jämförelser. 
även	vad	gäller	övrig	statistikrapportering	försöker	man	från	kommunens	
sida anpassa sina verksamhetssystem för att kunna ta fram den information 
som efterfrågas, t.ex. av SCB och Socialstyrelsen.

Hos de intervjuade finns en tydlig skepsis till om det går att lita på de 
resultat som publiceras i öppna jämförelser, och om det är ett meningsfullt 
underlag för ledning och styrning av äldreomsorgen i kommunen. En person 
förklarar:

Egentligen tycker jag alla de här statistiska uppgifterna, t.ex. andel som har 
genomförandeplaner, är skit. De kan tjäna som en lägsta gräns för vad som 
är acceptabel nivå på äldreomsorgen, men de förmår inte fånga de riktiga 
bekymren.

En annan intervjuperson tror rentav att öppna jämförelser och annan statis-
tisk information kan utgöra hinder för kvalitetsutveckling. ”Skulle vi inte ha 
den här informationen skulle man verkligen få tänka på om vi brister i vår 
verksamhet.”

Alla	intervjuade	är	ense	om	att	kvalitativa	undersökningar,	av	typ	fokus-
grupper och intervjuer där man frågar de äldre vad som är viktigt för att hon 
eller han ska trivas i sitt boende, har en större förmåga att fånga upp kvalitets-
brister. Genom fokusgrupper har man t ex kommit till insikt om att brukare 
som p.g.a. sjukdom inte förväntades ha några särskilda synpunkter faktiskt 
hade många förbättringsidéer som utan större svårighet kunde åtgärdas.

En viktig förklaring till det bristande förtroendet för tillförlitligheten i 
öppna jämförelser är sannolikt händelserna vid äldreboendet Lilldalshem-
met. År 2009 klassades Tjörns kommuns äldreomsorg bland de 25 procent 
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bästa kommunerna i SCB:s nöjd-kund-index (som är en av datakällorna i 
öppna jämförelser). Året därefter anmäldes Lilldalshemmet för allvarliga 
missförhål landen, vilket efter länsstyrelsens tillsyn och en egen internutred-
ning	föran	ledde	betydande	krav	på	förbättringar.	Att	nästan	samtidigt	vara	
bland de bästa i klassen och anmälas för missförhållanden har gjort flera av 
de inter vjuade mycket fundersamma över vad det är som mäts i öppna jämfö-
relrelser. Händelsen på Lilldal har föranlett att man i förvaltningen nogsamt 
granskat vilka frågor som ställs i SCB:s kundenkät och vilken information 
man från kommunens sida behöver komplettera med såsom fokusgrupper, 
anhörig träffar och brukar råd.

Visst finns det en positiv del när man är med, man är ju med i ett förbätt-
ringsarbete i öppna jämförelser och blir jämförd med andra kommuner. Sen 
så är det väl tillförlitligheten som fått sig en törn. Om vi inte hade råkat ut för 
det som hände i våras, då hade jag säkert suttit här och varit jättenöjd med 
alla de här analyserna. Tyvärr är det ju så. Det har ju slagit undan benen för 
det som vi har trott på och det som vi har lutat oss mot.

Flera intervjuade uttrycker tvivel till validiteten i öppna jämförelser, om de 
indikatorer som ingår i systemet är meningsfulla mått på kvalitet i äldre-
omsorgen.	Att	det	finns	en	 slagsida	mot	 sjukvårdsaspekter	av	vården	och	
omsorgen är något som ofta nämns, t.ex. så här: 

Jag kan bli kluven i att ta fram de här standardfrågorna, som att t.ex. gran-
ska hudkostymen hos den enskilde vid registrering vid boenden. Det blir lite 
skrämmande att detta ska vara standard, det blir mer som en institution eller 
sjukhus. (---) Det blir en slagsida mot sjukvård, att man fokuserar på det sjuka 
istället för naturligt åldrande. Vi kanske vårdar så himla bra att det sociala 
innehållet kommer i andra hand.

En intervjuad uttrycker sitt missnöje över att de ”hårda” mätetal som ska 
rapporteras till öppna jämförelser inte stämmer överens med vissa moderna 
arbetssätt och hjälpmedel som används inom demensvården på Tjörn. Boll-
täcken som genom sin tyngd ger lugn och ro och får personen att slappa av 
och sova bättre är ett sådant exempel. Ett annat exempel är gosedjur i form 
av katter som känns som riktiga djur som får ligga bredvid i sängen eller sitta 
i knät, och som också ger lugn och ro. Då dessa och andra former av ”mjuka” 
metoder är svåra att operationalisera i mätbara indikatorer omfattas de inte 
i öppna jämförelser som därmed kan sägas hämma innovationstänkande i 
äldreomsorgen.
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Hur kunde det bli så här?
I alla de tre studerade kommunerna används som vi sett flera olika typer av 
kunskapsunderlag	för	ledning	och	styrning	av	äldreomsorgen.	i	Alingsås	och	
Lilla Edet tycks emellertid öppna jämförelser ha fått en allt starkare särställ-
ning i förhållande till övriga underlag. Tjörn däremot intar en tydlig plura-
listisk hållning och poängterar vikten av att utgå från en samman vägning av 
olika kunskapsunderlag, inklusive öppna jämförelser.

i	Alingsås	och	lilla	edet	har	användningen	av	öppna	jämförelser	avsatt	
tydliga	spår	i	politiken.	Det	gäller	särskilt	Alingsås	där	lov,	och	det	därtill	
kopplade behovet av att ha en likartad kontroll över alla utförare, varit pådri-
vande. Befintliga mål för äldreomsorgen har i båda kommunerna antingen 
kompletterats med eller ersatts av mål med därtill hörande operationalise-
ringar och uppföljningsrutiner vilka är direkt härledda ur indikatorer som 
ingår i öppna jämförelser. Båda kommunerna har också etablerat rutiner för 
kommunicering av resultat från förvaltningsledning till såväl politiker som 
enhetschefer. I Tjörns kommun har öppna jämförelser inte avsatt lika tydliga 
spår i politiken.

En anmärkningsvärd följd av det nu sagda är att målanpassningen i flera 
fall	också	innebär	en	nivellering	till	genomsnittet.	i	Alingsås	har	politikerna	
fattat beslut att personaltätheten i äldreomsorgen ska anpassas till en nivå som 
ligger i linje med jämförbara kommuner. I Lilla Edet finns ett motsvarande 
beslut om att äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med genomsnittet 
i	öppna	jämförelser.	eftersom	personaltätheten	i	Alingsås	och	den	generella	
kvaliteten på Lilla Edets äldreomsorg vid tiden för beslut var högre än ge-
nomsnittet i landet innebär besluten i praktiken en planerad sänkning av 
äldreomsorgens kvalitet.

Trots den omfattande användningen av och anpassningen till öppna 
jämfö	relser	som	vi	finner	i	Alingsås	och	lilla	edet	finns	bland	användarna	
påtagliga tvivel till datas kvalitet. Tvivlen gäller till att börja med datas 
validitet. Slagsidan mot sjukvård är enligt flera alltför stark. De ”hårda” 
indikatorerna förmår inte heller fånga upp äldreomsorgens mjukare aspek-
ter, och dessutom finns en känsla av att indikatorerna motverkar innovation 
i arbetsmetoder. Oro för skiftande tolkningar och kreativ bokföring av de 
termer som indika torerna innehåller, och därmed oro för orättvist resultat, 
är en annan typ av tvivel. En tredje typ av tvivel gäller data som hämtas från 
datakällor som kommunen inte kan påverka utfallet av, t.ex. data som bygger 
på befolk ningsstatistik och som utgår från primärvårdens statistik. Som synes 
påmin ner dessa erfarenheter om de risker med att publicera kvalitetsmätningar 
som vi finner i den internationella litteraturen om ”performance measures” 
som beskrevs inledningsvis i denna rapport.
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”Hur kunde det bli så här? Det kan inte stämma!” Samtliga intervjuade 
uppger att de vid ett eller flera tillfällen haft anledning att ifrågasätta resul-
tatet i öppna jämförelser. Det största tvivlet av detta slag finner vi i Tjörns 
kommun som ett år klassades bland de bästa kommunerna vad gäller nöjda 
brukare, och året därpå upptäckte allvarliga missförhållanden på ett av sina 
äldreboenden. Sannolikt utgör denna erfarenhet en viktig förklaring till den 
låga grad av öppna jämförelsers användning som Tjörn uppvisar i förelig-
gande studie. Slutligen är flera också tveksamma till att resultatet av öppna 
jämförelser redovisas med färgkoderna grönt, gult och rött. Systemet med 
färgkoder framstår vid en första anblick som pedagogiskt men, som en inter-
vjuad förklarar,

De enkla färgkoderna säger ju ingenting om standarden egentligen, det är bara 
en jämförelse med andra. Om man är grön så kanske man blir nöjd trots att 
det inte säger något om nivån. Det kanske till och med hindrar förändring. 
Om många andra har rött så är det lugnt att vi också har det.

Efter den första publiceringen av öppna jämförelser inom äldreomsorgen år 
2007 har de studerade kommunerna blivit allt mer varse om vikten av att 
skapa	kontroll	över	hur	 inregistrering	av	data	går	till.	Alla	vittnar	om	att	
man från början inte visste eller förstod ur vilka datakällor öppna jämförel-
ser hämtade sitt underlag. ”Massor med enkäter kom från olika håll”, vilket 
föranledde osäkerhet och misstro mot systemet. Mycket tid och resurser har 
därför ägnats åt att förstå varifrån data hämtas, samt utforma och implemen-
tera	 rutiner	 för	 inregistrering.	 i	Alingsås	 har	 sådana	 rutiner	 formaliserats	
dels genom att vård- och äldreomsorgsnämnden fattat beslut om ett rigoröst 
uppföljningssystem, dels genom att förvaltningsledningen utformat riktlinjer 
för hur inregistrering till öppna jämförelser och olika kvalitetsregister ska gå 
till. I Lilla Edet har man numera också samordnat arbetet med inregistrering 
av	data,	om	än	inte	i	lika	formaliserad	och	omfattande	grad	som	i	Alingsås.	
I Tjörns kommun har en anställd fått i uppgift att hålla samman inregistre-
ringen av data till öppna jämförelser.

Transaktionskostnader kan vara av olika slag, men det som här avses är 
kommunernas kostnader för att samla in, rapportera och analysera data till 
öppna	jämförelser	(inklusive	Svenska	palliativregistret	och	Senior	Alert).	Att	
uttrycka nu nämnda transaktionskostnader för de tre studerade kommunerna i 
monetära termer är inte möjligt på basis av det empiriska material som denna 
studie baseras på. Det kan dock slås fast att alla tre kommunerna valt att 
använda delar av statliga stimulansmedel för ändamålet. I varierande grad 
(från motsvarande en halvtidstjänst till två heltidstjänster) har man inom kom-
munernas centrala förvaltning också omfördelat befintliga resurser i form av 
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anställdas arbetstid för att kunna rapportera data till öppna jämförelser på 
ett planmässigt sätt. Dock saknas alltjämt resurser, och delvis även kunskap, i 
kommunerna för att kunna tolka och använda resultatet av öppna jämförelser 
på ett säkert och effektivt sätt.

Slutligen kan noteras att ingen av de undersökta kommunerna förbättrat 
sitt resultat i öppna jämförelser på något mer dramatiskt sätt. Det skulle i så 
fall möjligen vara Tjörn som enligt den enkla jämförelse av resultatet mel-
lan 2010 och 2011 som gjorts ovan lyckats minska antalet röda indikatorer 
från 13	till	sju.	motsvarande	försämring	av	resultatet	finner	vi	i	Alingsås	som	
under 2010-2011 ökat de röda indikatorerna med fem. Vilken roll bruket av 
öppna jämfö relser spelat i sammanhanget är en klurig fråga som det är svårt 
för	en	utom	stående	att	svara	på.	Alingsås	är	som	vi	sett	en	flitig	användare	av	
öppna jämförelser och har försämrat sitt resultat i ungefär samma utsträck-
ning som Tjörn, som inte använder öppna jämförelser i samma utsträckning, 
förbättrat sitt resultat.
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Brukartanken i öppna jämförelser26

I den nationella strategin för öppna jämförelser förklaras att ”…med öppna 
jämförelser som underlag kan medborgare, patienter och brukare vara så 
välinformerade att de fritt kan välja de bästa vård- eller omsorgsgivarna”. 
Förutom att stödja fria val av vård och omsorg ska öppna jämförelser även 
göra att medborgare, patienter och brukare kan känna trygghet med den 
vårdgivare de har (Regeringsbeslut 2009-06-25). Öppna jämförelser motive-
ras således inte bara med kvalitets- och effektivitetsargument, utan även med 
demokratiska argument som att öka brukares inflytande och förstärka den 
enskildes makt. Hur detta konkret ska gå till, och vad den brukarinriktning, 
som ska leda till brukarinflytande, innebär i sammanhanget förklaras dock 
inte närmare i regeringsbeslutet.

Öppna jämförelser exemplifierar därmed, förutom en utveckling mot ökad 
kontroll och granskning för verksamhetsförbättring, också en utveckling av 
brukarorientering inom offentlig förvaltning. Denna utveckling påträffas i 
form av exempelvis brukarrevisioner, medborgarråd och brukarundersök-
ningar. Det finns flera motiv för att brukarinrikta en verksamhet. Det kan 
t.ex. göras för att man vill ge legitimitet och förtroende till en verksamhet, 
göra verksamheten mer kostnads effektiv genom att ställa om så att den blir 
mer serviceinriktad och lyhörd mot brukare, makt utjämna den makt obalans 
som råder mellan brukare och välfärdsutförare eller utbilda medborgare i 
demokratiska samtal för deras egen skull eller för att det skapar en tillit för 

26 Kapitlet bygger på en masteruppsats i offentlig förvaltning från 2011 med titeln Öppna jämförelser för 
ökat brukarinflytande – en förstärkning av demokratin?

7. Vad ska brukare göra 
 med öppna jämförelser?
  Maria Ottosson
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offentlig verksamhet. Termen brukare har koppling till begreppet service-
demokrati. Det senare myntades av Jörgen Westerståhl på 1950-talet för 
att beskriva en situation där de politiska partiernas legitimitet baserades på 
förmågan att skapa sociala reformer, snarare än att locka väljare med par-
tiideologiska argument (Montin 2004). I hans fotspår beskrivs servicedemo-
krati i statsvetenskaplig litteratur som en demokratiform som reducerats till 
utförandet av välfärdstjänster (Johansson m.fl., 2001). Magnus Dahlberg och 
Evert Vedung (1999) talar om att den representativa demokratin utmanas i 
servicedemokratin eftersom den förra bygger på tanken om att medborgare 
utgår från egenintressen. Idén om medborgare som instrumentellt rationella 
motarbetar de parlamentariska institutioner som vill uppmuntra ett konti-
nuerligt deltagande. Om stat och kommun primärt betraktas som utförare 
av välfärdstjänster och det mer handlar om enstaka tillfällen som individen 
behöver tjänsterna, minskar också behovet att diskutera och påverka det 
gemensamma.

Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande kapitel att beskriva och 
diskutera hur strategin öppna jämförelser är tänkt att fungera för att leda till 
ett ökat brukarinflytande. De två frågor som stått i fokus är följande:

1. Vilka idéer och föreställningar om medborgarens roll i demokratin kom-
mer till uttryck i öppna jämförelser?

2. Finns det skillnader mellan centrala aktörers uppfattningar beträffande 
1)?

3. Vilka möjligheter för ökat brukarinflytande och förstärkning av demo-
kratin ryms i öppna jämförelser?

För att svara på dessa frågor har en programteorianalys genomförts, vilket i 
sin tur kräver att en programteori som kan ligga till grund för denna analys 
rekonstrueras. En programteori är som beskrivits i denna rapports första ka-
pitel de resonemang och antaganden om orsak och verkan som ligger bakom 
en verksamhet. Som också beskrivits kan en programteorianalys ta sig olika 
uttryck, men det som här avses är en analys av om olika centrala aktörer möj-
ligen har olika sätt att se på orsak och verkan när det gäller brukar inriktningen 
i öppna jämförelser, och i så fall vari dessa skillnader består.

I en modell utvecklad av Morten Balle Hansen och Evert Vedungs (2010) 
urskiljs tre aspekter som kan rymmas i en programteori: 1) en situationsteori 
som beskriver det problem och den situation som gett upphov till ett program; 
2) en kausal teori som beskriver kausala samband som enligt aktörens uppfatt-
ning ska leda till att innehållet i programmet uppfyller uppsatta mål; samt 3) en 
normativ teori som innefattar värderingar, normativa uppfattningar, allt som 
beskriver varför just detta program är att föredra framför andra eller framför 
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att inte göra något alls. I denna programteorianalys av brukartanken i öppna 
jämförelser används situationsteori och kausal teori som utgångspunkt för 
materialinsamling och rekonstruktion av regeringens och de övriga aktörer-
nas programteorier. Den tredje aspekten av programteorin, de värderingar 
som kommer till uttryck i regeringsbeslutet och aktörernas beskrivningar, är 
inbäddade i de två ovanstående delarna och uttrycks inte explicit.

Öppna jämförelser finns inom flera offentliga verksamhetsområden men 
det område som behandlas här är vården och omsorgen om äldre. Inom det 
området berörs många aktörer av brukarinriktningen av öppna jämförelser, 
men	alla	kan	inte	inkluderas	i	denna	studie.	Anders	hanberger	(2001) före-
slår en indelning i passiva och aktiva aktörer vid urval av relevanta aktörer. 
Aktiva	 aktörer	 försöker	 påverka	 en	 verksamhet	 på	 olika	 nivåer,	medan	
passiva aktörer påverkas av verksamheten men de deltar inte aktivt i dess 
utformning. Brukare är passiva aktörer som i nuläget inte har möjlighet att 
påverka strategin öppna jämförelser, men är de som kommer att påverkas av 
programmet vid ett införande. De aktörer som deltar i utformningen utgör 
tillsammans den nationella samordningsgruppen för öppna jämförelser, där 
Socialstyrelsen och SKL har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med 
Vårdföretagarna och Famna, formulera och presentera en brukarinriktning 
av öppna jämförelser. Dessa aktörer tillsammans med Socialdepartementet är 
de aktörer som inkluderats i föreliggande programteorianalys av brukarinrikt-
ningen i öppna jämförelser. De har alla som verksamma inom vård och omsorg 
om äldre kontextspecifik kunskap och framför allt möjlighet att påverka 
implementeringen av brukarinriktningen i öppna jämförelser.

För att rekonstruera de nu nämnda aktörernas programteorier har olika 
typer av material använts: skriftliga dokument såsom utredningar och de-
battartiklar samt personliga intervjuer. De som intervjuats är representanter 
från aktörerna i den nationella samordningsgruppen som av respektive 
organisation beskrivits som mest insatt i frågan. Från Socialdepartementet 
har därvid koordinatorn för arbetet med öppna jämförelser intervjuats, från 
Socialstyrelsen samordnaren för arbetet med öppna jämförelsers brukarinrikt-
ning inom äldreomsorgen, från SKL samordnaren för öppna jämförelser, från 
Vårdföretagarna ordföranden för äldreomsorgsföretagarna och från Famna 
intervjuades ordföranden. De intervjuade refereras i undersökningen som 
intervjupersonen för att fokus ska vara på organisationen, inte på personen. 
Antagandet	är	att	de	som	beskrivs	som	mest	insatta	i	frågan	på	respektive	
organisation också beskriver en bild som är representativ för sin organisa-
tion. Varje aktör beskrivs utifrån deras situationsteori och kausala teori. För 
att beskriva respektive aktörs situationsteori har frågor om problemet som 
strategin är tänkt att lösa ställts och för att beskriva aktörernas kausala teo-
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rier har frågor om hur strategin är tänkt att fungera för att önskade effekter 
ska uppnås ställts.

Undersökningen har genomförts i tre steg. Först har en programteori 
rekonstruerats som beskriver de antaganden om orsak och verkan som reger-
ingens beslut (2009-06-25) att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens hemsjukvård innehåller. Denna 
beskrivning ligger sedan till grund för nästa steg då aktörernas programteorier 
rekonstrueras, och jämförs med regeringsbeslutets programteori. I tredje och 
sista steget förs en samlad analyserande diskussion med ambitionen att svara 
på den övergripande frågan om förutsättningarna för brukar inflytande inom 
äldreomsorgen med hjälp av öppna jämförelser.

Vad ska brukare göra med informationen?
Under 2009 beslutade regeringen om en nationell strategi för kvalitets-
utveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjuk-
vården (Regeringsbeslut 2009-06-25). Strategin ska bidra till ett nationellt 
system för öppna jämförelser som stärker vårdtagarnas och medborgarnas 
ställning samt stödjer socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens kvalitets  
och effektivitetsutveckling. Brukartanken inom öppna jämförelser är en del 
av och förutsättning för andra pågående strategier som God äldreomsorg och 
valfri hetsreformerna. God äldreomsorg är ett samlingsnamn för en rad olika 
insatser som syftar till att på olika sätt skapa en evidensbaserad socialtjänst, 
där brukares delaktighet utgör en viktig del. Det handlar om att integrera bästa 
forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens uppfattning 
om sig själv och sin situation, förväntningar och önskemål (SOU 2008:18). 
Information om utbudet av välfärdstjänster har på flera ställen lyfts fram 
som en förutsättning för fungerande valfrihetssystem (Kastberg 2010; SOU 
2008:15). I lagen om valfrihet, LOV, står att landsting och kommuner som 
infört valfrihetssystem med flera utförare är skyldiga att ”… till enskilda lämna 
information om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med 
inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, 
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig” (Lag om valfrihet, 2008:962, 
9 kap 1§). Enligt regeringsbeslutet (2009-06-25) är öppna jämförelser den 
informationen som ska användas som underlag för detta.

I regeringsbeslutet om intensifiering av öppna jämförelser beskrivs inte 
hur strategin ska genomföras. Istället beskrivs strategins mål och resultaten 
som man förväntar sig av det uppdrag som i beslutet åläggs Socialstyrelsen att 
genomföra, i vissa delar tillsammans med SKL. Det mål som nämns i beslutet 
för brukare som målgrupp är att data som stödjer fria val av vård ska tas 
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fram. I beslutets bilaga beskrivs direktiven för genomförandet närmare. Där 
klargörs att Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget genom att inledningsvis 
göra en bedömning av var inom socialtjänsten som ett system med öppna 
jämförelser kan göra störst samhällsnytta. I regeringsbeslutet står också att 
arbetet ska ta sin utgångspunkt i den nationella strategin för kvalitetsutveck-
ling genom öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Detta gör det relevant att utöver regeringsbeslutet som ligger till grund för 
öppna jämförelser också se närmare på den strategi som nämns i beslutet. 
I den nationella handlingsplanen, som utgör denna strategi, beskrivs visionen 
för målgruppen patienter, brukare och medborgare mer detaljerat:

Det ska finnas lättillgänglig, aktuell, ändamålsenlig, målgruppsanpassad och 
tillförlitlig information som stödjer fria val för patienter och brukare. Med 
öppna jämförelser som underlag ska medborgare, patienter och brukare vara 
så välinformerade att de fritt kan välja de bästa vård- eller omsorgsgivarna. 
De ska även kunna känna trygghet med den vårdgivare de har (Socialdepar-
tementet m fl. 2009).

Utöver att stödja fria val av vårdgivare ska öppna jämförelser göra att medbor-
gare, patienter och brukare känner sig trygga med sin nuvarande vårdgivare. 
Uppdelningen är väsentlig därför att den visar att brukarinrikt ningen av öppna 
jämförelser är värdefull även om en kommun inte har infört ett valfrihetssys-
tem och/eller om brukare i kommunen inte vill göra ett aktivt val av utförare 
inom äldreomsorgen. I sin enklaste beskrivning går öppna jämförelser ut på 
att öppet leverera jämförelser av offentliga verksamheters kvalitet, effektivitet 
och resultat för att förbättra desamma. För att göra detta möjligt behöver 
målen för brukardelen av öppna jämförelser formuleras i kvalitetsindikatorer 
som är till nytta för brukare. Öppna jämförelser består idag av kvantitativa 
indikatorer som personaltäthet, utbildningsnivå och antal fallskador samt 
mer kvalitativt sprungna indikatorer från bland annat brukar enkäter med 
frågor om upplevd trivsel, trygghet och nöjdhet. Utifrån informationen i re-
geringens beslut, dess bilaga och den nationella handlingsplanen har nedan en 
programteori konstruerats för att beskriva varför och på vilket sätt man från 
regeringens sida tänker sig att strategin öppna jämförelser ska brukarinriktas.
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Figur 7.1 Brukarinriktningen av öppna jämförelser enligt regeringsbeslutet

I den första rutan i figur 7.1 beskrivs strategins innehåll. Hur indikatorerna 
ska presenteras och göras tillgängliga för målgruppen är oklart. Däremot 
står det klart att den kvalitetsinformation som förmedlas via indikatorerna 
ska användas av medborgare, patienter och brukare för val av äldreomsorg 
och för ökad insyn i den kommunala äldreomsorgen. Detta illustreras i de 
två rutorna för aktiviteter i figuren. Brukares val av vård är tänkt att skapa 
en konkurrenssituation som ska driva på kvalitetsförbättringar genom att 



109

utförare får incitament till att förbättra sig, vilket är en av de prestationer som 
kommer	ur	aktiviteterna.	Användning	av	informationen	för	ökad	insyn	och	
kunskap om äldreomsorgen är tänkt att ge fler möjligheter att påverka kom-
munens äldreomsorg. Dessa båda prestationer ligger till grund för de effekter 
som ryms i den sista rutan. Brukare får mer inflytande över sin egen situation 
och bättre möjligheter till inflytande i kommunen genom kvalitetsinformation 
som beskriver hur det ser ut. Informationen ska också göra att brukare kan 
känna trygghet med den vård- eller omsorgsgivare som valts, även om valfrihet 
inte introducerats i kommunen, genom ökad transparens och insyn. Den sista 
effekten som regeringen tänker sig att öppna jämförelser ska åstadkomma är 
förbättrad kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen som i sig är en effekt 
av prestationerna. Brukares val av vård skapar incitament för utförare att 
förbättra sig och brukare kan själva använda underlaget som påtrycknings-
verktyg i dialog med kommunens politiker eller verksamhetsrepresentanter.

De grå rutorna i figuren beskriver underliggande antaganden i öppna jäm-
förelser. Det är de antaganden eller villkor som förutsätts gälla för att öppna 
jämförelser ska fungera så som beskrivet i regeringsbeslutet. I figuren ska de 
tolkas som att ”detta måste till för att nästa steg i figuren ska vara möjligt”. 
För att ett system med centralt bestämda indikatorer som beskriver kvalitet 
och effektivitet inom äldreomsorgen på enhetsnivå (innehåll) ska leda till ak-
tiviteter, är det flera villkor som behöver vara uppfyllda. Det är dessa villkor 
som	finns	i	den	gråa	rutan	längst	till	vänster.	Att	mäta	kvalitet	och	effektivitet	
inom en verksamhet som äldreomsorgen är som diskuterats på andra ställen 
i denna rapport allt annat än enkelt. För att brukare dessutom ska kunna 
använda sig av den krävs att den är saklig, relevant, tillgängligt presenterad, 
tillförlitlig och baserad på mätningar nära i tiden. Det sistnämnda är särskilt 
viktigt eftersom informationen är obrukbar för en brukare som exempelvis 
ska välja hemtjänst om hon/han får siffror som visar vilka enheter som visade 
goda resultat under förra året. För att informationen ska kunna användas som 
underlag för val av äldreomsorg krävs också att det finns valfrihetssystem. 
Inom dessa valfrihetssystem är det dessutom nödvändigt att alla utförare i 
en kommun finns redovisade i materialet. För att informationen ska använ-
das som underlag för val av äldreomsorg krävs dessutom, inte minst, att det 
finns ett intresse hos brukarna. Om intresset är svalt hos den målgrupp som 
är tänkt att använda informationen kan också behovet av ett sådant material 
ifrågasättas. Utöver intresse krävs dessutom att brukare ska kunna formulera 
sin vilja och fatta beslut.

För att aktiviteter i sin tur ska leda till prestationer krävs att ytterligare 
villkor är uppfyllda. Dessa syns i den andra skuggade rutan. För att en konkur-
renssituation ska uppstå räcker det med att kommunen har valfrihetssystem 
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och att åtminstone några människor väljer. För att konkurrensen också ska 
leda till kvalitetsförbättringar krävs däremot att människor dessutom väljer 
de bäst presterande utförarna, förutsatt att informationen om utförarna är 
korrekt. Om brukare inte väljer de utförare som uppvisar bäst resultat i öppna 
jämförelser leder systemet omöjligen till att de bäst presterande utförarna 
får fler brukare än andra, sämre presterande, utförare. Konkurrenstanken 
innebär att de utförare som presterar bättre får fler brukare som väljer dem 
medan de som presterar sämre får färre brukare och i slutändan slås ut från 
marknaden. Om valet inte baseras på vilka utförare som presterar bäst på 
flest indikatorer, eller om brukare trots korrekt information inte väljer de 
utförare som i öppna jämförelser presterar bäst, faller tanken om val av 
äldreomsorg i avseendet att nå ökad kvalitet och effektivitet. Ett ytterligare 
underliggande antagande för att aktiviteter ska leda till prestationer är att 
brukare i tillräcklig mån kan artikulera och förmedla sina behov och sin vilja. 
Om brukare ska kunna använda kvalitetsinformationen som ett redskap för 
påverkansstrategier i den kommunala äldreomsorgen krävs att de dels har 
förmågan att ta till sig informationen i öppna jämförelser, dels kan formulera 
sin vilja utifrån informationen och i nästa steg också artikulera och framföra 
denna vilja till rätt instans för påverkan.

För att prestationer i nästa steg ska leda till önskade effekter, behöver 
fler villkor vara uppfyllda. En grundläggande förutsättning för att brukare 
ska få ökat inflytande är att politiker och beslutsfattare också lyssnar på de 
åsikter som kommer fram och att det är möjligt för brukare att framföra dessa. 
Målsättningen att brukare ska känna trygghet med sin nuvarande vård- eller 
omsorgsenhet är i sammanhanget svår att förstå. Detta är en önskad effekt 
och den beskrivs i strategin kunna uppnås med hjälp av öppna jämförelser. 
Detta trots att t.ex. ens boende presterar dåligt i öppna jämförelser samtidigt 
som valfrihet saknas eller att viljan eller möjligheten att välja saknas trots 
att valfrihet finns. Trots detta är alltså en tänkt effekt att brukare ska känna 
trygghet	med	sin	nuvarande	vård-	eller	omsorgsenhet.	Att	öppna	jämförelser	
leder till en ökad insyn och transparens verkar utifrån logiken i regeringsbe-
slutets programteori vara möjligt utan särskilda förutsättningar.

Socialdepartementet
Den problemsituation kopplad till öppna jämförelser som beskrivs av Social-
departementet är att människor har för lite att säga till om själva, de behöver 
mer frihet att välja och bestämma mer över sina liv. Utöver de outnyttjade 
resurser som medborgares ökade kunskaper om vården utgör, framhålls 
skillnader i vård och omsorg, dels mellan män och kvinnor och dels mellan 
olika delar av landet, som ett argument för att förändra situationen. För att 
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lösa detta problem behövs enligt intervjupersonen dels en bild av hur det ser 
ut, dels valfrihet. Brukartanken inom öppna jämförelser handlar enligt inter-
vjupersonen lika mycket om att möjliggöra fria val av vård och omsorg som 
att vara trygg med det val som gjorts med hjälp av de öppna jämförelserna. 
Möjligheten att välja har ett egenvärde samtidigt som det ger fler positiva 
bieffekter. Det understryks också att valet inte är enkelt i praktiken:

Det är svårt att räkna med att alla ska handla rationellt och många gånger 
går det inte att välja för det är fullt dit du vill kanske. Du får vänta tills nån 
dör och det vet man ju inte när det händer. Det är i praktiken kluvet i vilken 
mån man kan välja.

Valfriheten är enligt intervjupersonen begränsad, men som ett ytterligare skäl 
för en brukarinriktning i öppna jämförelser framhålls att det är en demokra-
tisk rättighet att människor ska kunna se vart pengarna tar vägen. Om en 
person inte kan välja så kan hon/han se att den egna utföraren i alla fall inte 
var sämre än någon annan. Om medborgarna uppfattar att läget i ens kom-
mun är sämre än i andra delar av landet ska öppna jämförelser underlätta 
för medborgare att påverka politiker till förändring.

Det är ju en demokratisk aspekt, att folk har rätt att veta vad deras pengar 
går till. Det andra är ju brukarna som väljare, det är klart att om det nu suger, 
så kan de faktiskt trycka på sina politiker och andra att göra någonting åt det 
och då måste de ju veta hur det ser ut och så.

Brukare ska påverka sina politiker, vilket driver på en kvalitetsutveckling. Om 
brukare kan se hur skattepengar fördelas och används kommer de också att 
påverka politikerna i önskad riktning. Som tillägg till öppna jämförelser som 
politiskt påtryckningsverktyg lyfter intervjupersonen fram det övergripande 
målet, att brukaranpassningen ska stimulera en utveckling mot ökad kvalitet 
och effektivitet inom äldreomsorgen. Detta ska genomföras genom valfrihet 
av vård och omsorg som, utöver att ha ett egenvärde i sig, också skapar en 
konkurrens som leder till utveckling när brukare i högre grad börjar välja. 
Detta beskrivs utifrån tanken att om en utförare inte får några brukare som 
väljer ens tjänster, så kommer utföraren att få problem och behöva förändra 
sitt beteende till det bättre.

Som vi var inne på, konkurrensaspekten, om du inte får några som listar sig 
hos dig så finns du inte längre kvar, eller då får du problem. Ja, och då måste 
du ju helt enkelt förbättra dig.

Förbättring genom konkurrens är således tanken, även om intervjupersonen 
framhåller att det finns problem och att retoriken bland politikerna förändrats 
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under senare år. Idag är politikerna inte lika övertygade om att valet kommer 
att driva på den tänkta konkurrensen och organisationsförbättringar av olika 
slag. Istället är det valet självt, att människor har större möjlighet att själva 
bestämma, som blivit huvudargument. Men konkurrenstanken verkar ändå 
vara inbyggd i logiken, och under intervjun återkommer intervjupersonen till 
att konkurrensen kan stimulera en utveckling mot mer kreativitet och bättre 
lösningar.	Att	konkurrensen	däremot	skulle	kunna	leda	till	en	utslagning	av	
vissa aktörer tillbakavisas.

Jag har dock aldrig sett framför mig att de tänkt att valet ska leda till att det 
ska slå ut vissa aktörer. Som med vårdcentraler, politikerna skulle ju säkert 
inte ens kunna låta en ensam vårdcentral gå i konkurs, det kanske inte finns 
någon privat, den kanske är offentligt finansierad, så det går ju inte att säga 
att det är skit samma. Med äldreomsorgen vet jag inte, men skulle man kunna 
tänka sig att låta till exempel ett äldreboende gå i putten, när en massa folk 
har valt att bo där?

Att	 få	människor	väljer	när	de	har	 chansen	 förtar	 inte	 fördelarna,	menar	
intervjupersonen och hänvisar till en undersökning som visat att 82 till 83 
procent av befolkningen är positiv till att kunna välja. Problem med strategin 
bemöter intervjupersonen främst med generationsargumentet: att folk med 
tiden kommer att bli bättre på teknik och att ta till sig information.

Socialstyrelsen
De problem som representanten för Socialstyrelsen beskriver handlar om 
behovet av mer kunskap inom socialtjänsten och den beroendeställning som 
råder mellan den som söker vård och omsorg och äldreomsorgens företrä-
dare. Hon tror inte att brukare har en tillräckligt bra uppfattning om sina 
rättigheter och det är därför viktigt med ett underlag som visar en individs 
grundläggande rättigheter. Hon hänvisar också till trenden mot ökad mål- och 
resultatstyrning och valfrihetsreformen som svår att värja sig mot.

Jag tycker i och för sig att det är oerhört bra gjort politiskt, det är ju väldigt 
svårt för oppositionen att gå emot och säga att folk inte ska få bestämma. Man 
har ju inte mäktat med att möta detta på något sätt.

Som främsta mål med brukarinriktningen av öppna jämförelser nämner 
intervjupersonen vikten av att redovisa vad människor har rätt till för att 
minska den beroendeställning som råder mellan den enskilde och utföraren.

Det heter ju så mycket att när 40-talisterna kommer så kommer de att ta för 
sig på ett helt annat sätt, men det tror jag inte ett ögonblick på. När du blir 
beroende så blir du liten. Då är det viktigt att man får ett underlag som visar 
vad du har för möjligheter.
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Öppna jämförelser skulle kunna utgöra detta underlag. För medborgare är det 
också viktigt att kunna se vart pengarna tar vägen. Till följd av begränsade 
möjligheter att välja vård och omsorg i kommunerna menar intervjupersonen 
att det varit tvunget att motivera utvecklingen av öppna jämförelser på fler sätt 
än som enbart underlag för val. Genom att också lansera öppna jämförel ser 
som information om verksamheten kan strategin motiveras även i kommuner 
utan valfrihetssystem. Under intervjun framhålls att brukarinriktningen av 
öppna jämförelser som underlag inte ger svar på allt, utan mer fungerar som 
en avgränsning. Efter att via öppna jämförelser ha fått grundläggande kvali-
tetsinformation, måste brukaren också möta utförare på ett eller annat sätt 
innan ett val kan göras. Öppna jämförelser ska utrusta individen med mer 
kunskap för att få ett bättre förhandlingsläge gentemot en potentiell utförare 
av vård och omsorg. Intervjupersonen nämner också praktiska svårig heter 
som myndigheten stött på när det gäller att ta fram brukarinriktad kvalitets-
information. Om informationen är till för brukare är det nödvändigt att alla 
tillgängliga utförare finns med i informationen, och så har det inte varit hit-
tills.	i	det	statistiska	underlag	som	äldreguiden	baseras	på	krävs	till	exempel	
att utföraren har minst tre anställda eller 15 brukare, för att det ska vara 
statistiskt jämförbart och inkluderas i materialet.

… även dagverksamheter i kommunerna fungerar ofta med väldigt små tal. 
Och ska det bli rimligt att mäta så kan ju inte dessa vara med. Och ska det vara 
brukaranpassat så håller ju inte det här, det blir ju en vattendelare.

Intervjupersonen pekar på risken med att för ensidigt förlita sig på en re-
ducering av välfärdstjänster till siffermässiga mätningar för att beskriva en 
komplicerad och flerdimensionell verksamhet. Detta menar hon är särskilt 
viktigt inom socialtjänsten där de kvalitativa aspekterna är svårmätbara och 
de kvantitativa, inte sällan mer sjukvårdsbetingade, aspekterna är enklare 
att fånga. Som svar på frågan om varför människor inte verkar använda 
sig av underlaget hänvisar hon till ett svalt intresse från medborgare. Det är 
dessutom svårt att väga in brukares åsikter och viljor, bland annat till följd av 
att de brukare som hörs mest sällan är de som bäst behöver informationen.

Patientföreningarna är starka och de har ju ett egenintresse, och lika så pensio-
närsorganisationerna, de har ju också både ett politiskt och ett egenintresse 
och representerar ju mer de yngre äldre, men inte den grupp som verkligen 
använder sig av tjänsterna.

Ett av problemen i vården av de mest sjuka äldre är att det är många olika 
aktörer	 inblandade	 i	 verksamheten.	Att	 kunna	 välja	 olika	 utförare	 inom	
hemsjukvård, hemtjänst, service respektive personlig omvårdnad anser inter-
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vjupersonen är paradoxalt. Istället för att splittra upp olika åtaganden kan 
intervjupersonen tänka sig att brukare mer skulle behöva ett slags paket att 
välja från en och samma utförare, där utföraren är den som sköter kontakter 
och styr.

Sveriges Kommuner och Landsting
SKL:s representant ger ingen förklaring till varför öppna jämförelser skulle 
behöva riktas till brukare utan är skeptisk till idén. Han anser att öppna 
jämförelser gör sig bättre för de målgrupper som avsågs från början: led-
ningsgrupper i kommunerna och nivån under ledningen som arbetar närmare 
verksamheterna, som ett led i deras förbättringsarbete. SKL:s huvudfokus är 
att använda öppna jämförelser som ett verktyg för att uppdaga och arbeta för 
att minska skillnader i resultat och kvalitet mellan olika delar av landet. Det 
ursprungliga målet med öppna jämförelser, att vara ett verktyg för verksam-
hetsförbättringar, har till viss del präglats av de nationella kvalitetsregistren, 
som är en av förlagorna till öppna jämförelser. Systemet är till för verksam-
heter och det finns en risk i att tillgängliggöra materialet för personer utan 
tillräckligt kunskap för att tolka informationen på rätt sätt. Intervjupersonen 
menar att denna kritik och försiktighet inte ska förringas. Det finns en risk 
att dessa enklare siffror som beskriver långt mer komplicerade förhållanden 
och får ett så stort genomslag att det påverkar vilka uppgifter som lämnas till 
registren och dessutom kan de komma att ligga till grund för resursfördelning, 
trots att bilden som beskrivs inte känns igen i verksamheterna.

Jag tror att man får akta sig för att gå för långt, det har ju till och med vart på 
tal om att direkt använda öppna jämförelser i budgetarbetet eller belönings-
system så att man säger att du är i det röda fältet och då får du sämre budget 
nästa år, eller lägre lön!

Öppna jämförelser ska inte ha som mål att riktas till brukare. Som främsta 
skäl anger intervjupersonen tron på att människor i vilket fall inte fattar 
sina beslut genom att utgå från ett material som öppna jämförelser. Däremot 
menar han att det absolut finns vinster med att redovisa viktiga aspekter av 
de offentliga verksamheterna för medborgare, men just valet av äldreomsorg 
menar han att SKL inte står för. SKL står istället för ett managementperspektiv 
där det övergripande målet är ökad kvalitet och effektivitet. Det är en bild 
han tror huvuddelen av SKL skulle ställa upp på.

Oavsett vad brukarna väljer så finns det brister och vi kan bli bättre och vi 
kan titta på kommuner som ligger över oss, vad har de gjort och så kan vi 
lära av varandra osv. För att sätta igång sådana processer, det är det som har 
varit syftet. Och då blir det ju bättre kvalitet och lägre kostnader, vilket är bra 
för brukarna också.
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Den främsta anledningen till att den intervjuade avvisar brukarvalet som 
sporre till förbättrad kvalitet är helt enkelt uppfattningen att brukare inte 
fattar beslut på ett sådant sätt som logiken bakom öppna jämförelser förut-
sätter. Genom att lita mer på nära och käras omdömen och erfarenheter eller 
hörsägen fattas val rörande äldreomsorgen enligt intervjupersonen på annan 
grundval än öppna jämförelser. Det är viktigare med en personlig relation till 
en läkare. Det kan också vara så att brukaren har överseende med ett negativt 
betyg så länge hon/han är nöjd och trygg med tjänsten.

Jag tror nämligen inte att brukare använder sån här information för att välja i 
någon större omfattning. Det tyder inte forskning från andra länder på. Stor-
britannien har ju ganska lång tradition av att publicera såna här mått, och det 
verkar inte hänga ihop med hur människor väljer. Där har de nog gjort infor-
mationen så lättillgänglig som möjligt, men det är ändå andra saker som avgör.

Om öppna jämförelser nu ändå ska användas av brukare som målgrupp 
nämns flera punkter som i så fall är viktiga att förhålla sig till, menar den 
intervjuade. För det första framhålls att om informationen ska vara vänd 
till brukare krävs information och jämförelser ner på allra lägsta nivå. Det 
räcker nog inte i så fall med att veta vilket äldreboende det är, utan då vill 
man också veta resultat för olika avdelningar, tror han. Under intervjun un-
derstryks också att det verkligen inte är alla kommuner som erbjuder val av 
vård. Samtidigt framhålls värdet med öppna jämförelser även om kommunen 
saknar valfrihetssystem.

Ja, men då går det mer via den politiska processen. Då kan ju medborgare och 
anhöriga se att det äldreboendet som man placerat sin gamla mamma på har 
dåliga resultat och då kan man ju ringa upp kommunen och ställa krav på 
förändring, tänker ni göra något åt detta. Som en påverkansstrategi.

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för drygt 200 
vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. 
äldreomsorgsföretagarna	 är	 en	 egen	branschorganisation	 inom	vårdföre-
tagarna som innefattar cirka 100 företag med 560 arbetsplatser (se www.
vardforetagarna.se).

Efter införandet av LOV har det blivit enklare att etablera valfrihets-
system inom kommunernas äldreomsorg, vilket skapar en marknad med 
särskilda villkor där det är möjligt att göra vinst – ett viktigt incitament i 
samman hanget. Det handlar om att införa privata alternativ därför att det 
skapar konkurrens som ska leda till kvalitetsförbättringar. Intervjupersonen 
beskriver en situation som behöver förändras, och ser öppna jämförelser som 
en nyckel till den förändringen.
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Från mitt perspektiv så ser vi till exempel väldigt mycket hur verksamhetens 
förutsättningar skiljer sig mellan olika regioner i Sverige, men jag tror inte det 
är så säkert att kommuner själva har den bredden i sin upplevelse, utan de lever 
ju i sin värld och i sin verklighet och den här öppna redovisningen av olika 
kvalitetskriterier ger ju ett underlag för en diskussion som – om detta fungerar 
bra här, varför kan det inte fungera bra på ett annat ställe?

Intervjupersonen beskriver en bild av Sverige där skillnaderna inom vården 
och omsorgen om äldre är stora och förutsättningarna för äldreomsorg skiljer 
sig åt. Hon uttrycker också ett missnöje med den ordning som varit. Kommu-
nerna behöver jämföras med andra för att vakna upp och få perspektiv på 
verksamheten. Framför allt handlar bristerna om att kommunerna inte har 
behövt fokusera på brukaren eftersom det inte ligger i deras tradition att 
göra det. För de privata utförarna är det tvärtom, där är fokus på service 
och kund orientering en nödvändighet för att verksamheterna ska överleva. 
Intervju personen betonar skillnaderna mellan offentlig och privat äldreom-
sorg och framhåller att privata vårdgivare, till följd av att de måste vara mer 
service orienterade och kundfokuserade, fungerar mer effektivt till likvärdig 
eller högre kvalitet. Vårdföretagarnas förhoppning är att öppna jämförelser 
ska bidra till att belysa dessa skillnader och på så vis göra villkoren mer 
rättvisa för privata alternativ. För Vårdföretagarna är öppna jämförelser ett 
nödvändigt verktyg för valfrihetssystem och konkurrens och även för att deras 
medlemmar, de privata äldreomsorgsföretagen, ska bli bedömda på samma 
grunder som offentliga producenter av äldreomsorg.

Brukarperspektivet inom öppna jämförelser är grundläggande eftersom 
deras överlevnad till följd av LOV är beroende av brukarnas förtroende. 
Öppna jämförelser är således en väsentlig del för att visionen om mer äldre-
omsorg i privat drift ska kunna uppfyllas. Vad gäller brukare som målgrupp 
för öppna jämförelser och målen med det så betonar intervjupersonen vikten 
av trans parens och öppenhet för att det i sin tur ska gynna konkurrensen och 
göra att olika enheter och kommuner kan lära av varandra, vilket främjar 
det övergripande målet att förbättra kvalitet och effektivitet. Det tror hon 
tvingar kommunal äldreomsorg att lyssna mer på sina brukare, eller kunder, 
för att kunna konkurrera med de privata vårdföretagen.

Här tror jag att det finns en kulturskillnad och den kommer verka mot det 
hållet att kommunen blir tvingad att också bli mer och mer intresserad av vad 
kunden tycker, det tror jag.

Intervjupersonen lyfter fram öppna jämförelser i sig som den främsta driv-
kraften till förbättring, där brukare har en viktig kontrollfunktion för att se 
till att det blir mer jämlikt i äldreomsorgen och att kvaliteten håller måttet. 



117

Exemplet som nämns handlar om äldreboenden där brukaren genom att 
jämföra olika boenden och på något sätt påtala sitt missnöje eller nöjdhet till 
äldreomsorgens företrädare i kommunen eller i de enskilda verksamheterna, 
driver på kvalitetsförbättringsarbetet. Längre fram under intervjun under stryks 
att	målet	är	just	kontrollfunktionen	från	brukares	håll.	Att	valfrihetsargu-
mentet i så fall är sekundärt eller oviktigt tillbakavisas:

Nej, nej, det primära är att varje brukare ska kunna se i sin egen kommun 
vad man kan förvänta sig av olika enheter, det är ju det grundläggande. Den 
grundläggande nyttan för medborgare är ju så klart att kunna göra sig en bild 
av vad olika enheter som står till hans eller hennes förfogande har att erbjuda.

Implicit i att brukaren ska kontrollera verksamheterna ska hon eller han 
också ha en möjlighet att välja mellan befintliga äldreomsorgsproducenter. 
Intervjupersonen menar att valet i sig inte i första hand leder till kvalitets-
utveckling utan att brukares val har ett mål i sig, ett egenvärde. Hon anser 
inte heller att det skulle finnas hinder på vägen när brukare ska använda sig 
av informationen.

Jag kan inte se att det finns så väldigt stora hinder faktiskt. Det finns ju 
naturligtvis fortfarande personer som känner sig främmande inför att söka 
information på nätet, men det är ju ett övergående problem.

Vårdföretagarnas representant framhåller informationsanvändningen som en 
generationsfråga, där förmågan att söka, ta till sig och analysera information 
automatiskt förbättras när en ny generation äldre träder in i äldreomsorgen.

Famna
Famna är en branschorganisation för idéburen vård och social omsorg. Or-
ganisationen tillvaratar gemensamma intressen för sina cirka 50 medlem mar 
som utgörs av föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som bedriver sin 
verksamhet inom vård och social omsorg utan vinstsyfte.

Problemet som Famna ser handlar om intåget av en nyliberal agenda 
inom äldreomsorgen. För att kunna visa fördelarna med olika former för icke-
vinstdrivande vård- och omsorgsföretag, vilka Famna representerar, behövs ett 
underlag som demonstrerar olika verksamheters kvalitet och resultat. När ett 
ökat nyliberalt tänkande under 1980-talet förändrade hälso- och sjukvården 
var de idéburna organisationerna inte organiserade. När Famna bildades för 
fem år sen var det enligt intervjupersonen för sent att kunna påverka utveck-
lingen så som man skulle ha velat. Han framhåller att Famnas mål med öppna 
jämförelser ytterst handlar om verksamhetsperspektivet. Målet med brukar-
inriktningen av öppna jämförelser är enligt intervjupersonen egenmakt och 
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inflytande för den enskilde, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 
bestämma över sitt liv.

När det gäller brukarinflytande så tror jag att det har ett avgörande värde, 
förutsatt att underlaget fungerar. Jag tror att det bör ha en stor roll i det in-
formerade samtalet inför vad man väljer. Eller att veta något om den institu-
tion man ska hamna på även om det inte går att välja. Men tydligast är den 
lärandemöjligheten, det är där vi kan känna att det funkar bra.

När brukarperspektivet specificeras menar intervjupersonen att öppna jäm-
förelser fyller en viktig funktion här också. Som exempel nämner han sina 
föräldrars diskussioner som sattes igång runt fikabordet med grannar och 
bekanta när de fick behov av hjälp från hemtjänst.

Alla	de	här	väsentliga	frågorna	är	oerhört	viktiga	när	man	ska	möta	upp	be-
hoven. Då måste man ha material som är jämförbart, det måste presenteras på 
ett sätt som är begripligt, det måste vara tillgängligt och allt det här. Där finns 
något oerhört viktigt i tanken på öppna jämförelser från ett brukarpers pektiv, 
att man kan faktiskt göra på det sättet.

Valet borde leda till någon form av konkurrens som också leder till kvalitets-
förbättringar, i alla fall i teorin, anser han. Han framhåller också att det finns 
problem med marknadsmodellen. Men om de ovan nämnda kaffesamtalen 
leder till att hans föräldrar väljer eller väljer bort olika boenden så borde det 
också leda till skärpning eller utslagning, framför allt om diskussionerna leder 
till lokala opinionsbildningar, vilket han menar kan vara värdefullt.

Jag tror ju att det verkar fungera som att man väljer ganska mycket i samtal 
med andra, man är nu inte alldeles ensam utan jag tror att många har någon 
att tala med detta om. Jag tror att man fattar de här besluten i samråd med 
andra, så att det bildas lokala uppfattningar.

De lokala uppfattningarna är värdefulla även om inte tillgången till val finns 
i kommunen. Som lokal opinionsbildare kan öppna jämförelser fungera som 
stöd för medborgare och skapa förändring, menar han. Under intervjun disku-
teras svårigheterna med det praktiska genomförandet och olika motsätt ningar 
i utvecklingen vid flera tillfällen. Bland annat nämns motsättningen mellan 
standardisering och mångfald som blir aktuell när materialet ska anpassas till 
brukare som har ett annat perspektiv än verksamheterna på äldreomsorgen. 
Idag är öppna jämförelsematerialet inriktat på att vara standardiserat för att 
jämförelser ska kunna göras i största möjliga mån men för en brukare är det 
kanske just mångfalden och att kunna välja något som passar en själv, som 
är det viktigaste.
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Ur brukares perspektiv så kanske det snarare bör stå att man kan gå till mässan 
till exempel. Jag är inte säker på att man kan få in det här i ett sånt system. 
Det riskerar att bli behandlat på ett alltför fyrkantigt sätt i de här systemen 
och det är något man måste lösa. Det är en svår avvägning att man behöver 
någon slags standard och någon skillnad.

Han påpekar också att det även finns problem med informationsinsamlingen 
och hur man bedömer brukares åsikter i dataunderlaget. Det är svårt att få 
en ärlig bild från äldre som är i en beroendeställning, som känner sig uteläm-
nade eller känner tacksamhet och ska svara på frågor om nöjdhet med sitt 
boende. Det finns även klasskillnader som gör att spannet i nöjdhet varierar, 
när människor har olika förväntningar, menar han.

Idéer om brukare i öppna jämförelser
Om målet med öppna jämförelsers brukarinriktning är att öka brukar-
inflytandet kan man dra olika slutsatser utifrån den inledande beskrivningen 
av innehållet i regeringens beslut. Om den del i strategin som handlar om 
valfrihet, ska leda till mål som ökat brukarinflytande och en stärkt brukarroll 
är detta beroende av att många faktorer stämmer överens. De främsta förut-
sättningarna handlar då om att kvalitetsinformation finns på enhetsnivå och 
att brukare kan, vill och har förmågan att välja. Det som främst kan ifrågasätta 
rimligheten i regeringens underliggande logik för öppna jämförelser är att valet 
av t.ex. äldreboende är beroende av vilka alternativ som finns i kommunen, 
vilka platser som är lediga osv. Detta innebär att valfriheten är begränsad. 
Ett ytterligare problem är att det behövs kvalitetsinformation nedbruten på 
enhetsnivå för att brukare ska kunna ha någon nytta av informationen. Det 
kan vara svårt att ta fram ett sådant material som beskriver verksamheten 
tillräckligt nära i tiden. Det finns emellertid ingenting i beskrivningen som 
pekar på att det skulle vara ogenomförbart.

Att	informationen	ska	användas	för	ökad	insyn	och	transparens	så	bru-
kare och övriga kan påverka sina politiker eller utförare i kommunen till 
förändring är en rimlig tanke utifrån den programteori som regeringsbeslutet 
vilar på. Om underlaget bygger på information som också är tillgänglig för 
brukare och övriga medborgare är det inte otroligt att det underlättar en 
dialog mellan medborgare och de politiker som beslutar om äldreomsorgen. 
Detta pekar också alla aktörer ut som ett av målen med öppna jämförelser. 
Det är troligen inte det som var det ursprungliga målet, men på grund av 
begränsningar av valfriheten menar man att det i alla fall åtminstone går att 
använda på det här sättet. Som Socialstyrelsens representant formulerade det 
behövde man snärta till uppdraget lite för att det skulle vara motiverat att 
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genomföra. Det är emellertid viktigt att lyfta frågan om vilka egenskaper en 
medborgare behöver för att föra denna talan gentemot politiker eller repre-
sentanter för äldreomsorgen. Ett underliggande antagande i öppna jämförelser 
är att brukare har möjlighet att både artikulera sina behov och även framföra 
dessa. Det är inte klart hur denna process ska gå till utifrån regeringsbeslutets 
formulering vilket, som sagts tidigare, inte behöver betyda att det saknas en 
tanke för denna del av genomförandet. Det skulle i så fall ligga i linje med en 
mer kollektivistisk demokratisyn där samtal och gemensamma ansträngningar 
leder fram till förbättringar inom äldreomsorgen.

Samtidigt som information lyfts fram som en förutsättning för brukares 
val av vård- och omsorgsgivare, har inget klart samband mellan information 
och	förbättrad	service	kunnat	fastställas	av	forskare.	Av	en	forskningsöversikt	
om kundval som gjorts på uppdrag av SKL framgår att studier om informa-
tion kopplat till valfrihet visar att informationen som är tänkt att ligga till 
grund för val ofta är bristfällig och av låg kvalitet. Databaser designade för 
jämförel ser, som öppna jämförelser, är heller inte lättkonstruerade; tvärtom 
verkar de vara svåra att utforma och fylla med rätt information så att de 
stödjer den som ska välja (Kastberg, 2010). I en omfattande studie utifrån 45 
vetenskapliga publikationer på området, dras slutsatsen att det finns ett visst 
stöd för att tillgängliggörandet av information kan påverka kvalitetsutveck-
lingen positivt, men det fanns inget stöd för att det skulle leda till förbättrad 
effektivitet och ökad patientfokusering (Fung mfl., 2008 i Kastberg, 2010).

En annan viktig del för att målen med kundval i form av ökad kvalitet 
och effektivitet ska uppnås är att informationen används. Gör den inte det 
spelar det mindre roll hur aktuell, tillförlitlig och tillgänglig den är (Kastberg, 
2010). I en litteraturgenomgång genomförd av Lieberman och Schneider 
(2001), baserad på en översikt av amerikanska studier, konstateras att trots 
tillgång till tillförlitlig och gällande information så väljer många brukare att 
ändå inte använda sig av den. Författarnas förklaring till resultaten är bl.a. 
att det utöver god kvalitet på informationen måste vara tydligt att det finns 
skillnader mellan utförarna, att det finns olika utförare och att det finns en 
möjlighet att välja som brukaren också är medveten om, vilket är särskilt 
viktigt i en svensk kontext där valfriheten på många håll är begränsad.

Vad som är mer oklart beträffande vilken information som brukare efter-
frågar är skillnaden mellan standardiserad och mer specialiserad information 
om utförare. Öppna jämförelser är idag till sin karaktär standardiserade. Det 
är en förutsättning för att kunna göra jämförelser, men mindre idealiskt för att 
belysa mångfald. Det råder idag en motsättning mellan om informationen ska 
vara jämförande för att bästa kvalitet ska kunna utmätas, eller om materialet 
i större grad ska visa på skillnader mellan olika enheter inom äldreomsorgen 
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för att brukare ska kunna välja det som passar bäst för just dem. Beroende på 
vad brukaren främst ska och vill göra med materialet är det också skillnad på 
om materialet främst ska visa på skillnader och mångfald inom äldreomsorgen 
eller vara standardiserat. Om brukare är ute efter att välja den enhet som 
har bäst värden på flest indikatorer eller undersöka värdena på det särskilda 
boendet eller den enhet som redan levererar äldreomsorg till brukaren, så är 
en	standardisering	önskvärd.	är	målet	istället	att	brukare	ska	välja	vård	efter	
vad som passar bäst just för brukaren ifråga, så behöver skillnader mellan 
olika utförare vara tydliga, och då är det annan information än en med stan-
dardiserade indikatorer som är önskvärd. En ytterligare fråga i sammanhanget 
är vad som händer när brukare förutsätts välja de utförare som presterar bäst 
för att de som presterar sämre ska kunna förbättra sig. Får alla brukare då 
tillgång till sitt val och ska det i så fall finnas ett överutbud av äldreomsorg i 
varje kommun? Om inte annat kan det tänkas bli väldigt resurskrävande och 
om det inte ska gå till så kan man fråga sig i vilken mån brukare har frihet 
att välja. Sammanfattningsvis finns det många oklarheter om hur strategin 
ska fungera utifrån programteorin av regeringsbeslutet.

Olika bilder av brukaren
Aktörernas	uppfattningar	om	vilket/vilka	problem	som	öppna	 jämförelser	
ska råda bot på skiljer sig åt och är beroende av den verklighetsbeskrivning 
som ges. Hur ett problem beskrivs är avgörande för hur lösningen utformas 
(Bacci, 1999). Detta blir särskilt tydligt när aktörerna framhåller olika bilder 
av	hur	en	brukare	är.	även	om	en	bild	inte	behöver	utesluta	en	annan,	har	
aktörerna olika bilder av vilken roll brukaren har i sammanhanget. Dessa 
bilder speglar olika syn på brukares behov och efterfrågan, vilket i sin tur 
har betydelse för hur de olika aktörerna tänker sig att öppna jämförelser ska 
fungera och vad som är dess främsta målsättning.

För Socialdepartementet och Vårdföretagarna är det yttersta målet med 
öppna jämförelser att systemet ska fungera som underlag för val av vård, 
vilket driver en kvalitetskonkurrens mellan olika utförare i den mån det 
finns möjlighet att välja äldreomsorg. Famna anser att det är relevant att 
infor mation om kvalitet och resultat för olika utförare redovisas öppet, men 
visar på en större försiktighet vad gäller tilltron till indikatorerna i öppna 
jämförel ser. Detta illustreras med citatet om att valet kan ske förutsatt att 
siffrorna i materialet är korrekta.

Enligt Socialdepartementets intervjuperson är meningen dock inte att 
konkurrensen ska leda till utslagning, vilket i sin tur borde innebära att 
när det går dåligt för en utförare kommer kommunen till slut att gå in och 
rädda verksamheten för brukarnas skull. Det är visserligen anmärkningsvärt 
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i sig, men än mer intressant blir det att se på lösningen på genomförandet 
av strategin. Snarare än konkurrensargumentet handlar det yttersta målet 
för Socialdepartementet om att brukare ska ha rätt att välja. Beskrivningen 
ger uttryck för en individualistisk demokratilinje med valet som ett utslag 
av direktdemokrati där brukare får vad de vill ha: bestämmande över sin 
egen situation. Begreppet servicedemokrati ligger här nära till hands (Mon-
tin, 2004). Socialdepartementet utmålar valet som det absolut viktigaste 
med strategin. Inte för att det i sig ska leda till förbättringar av kvalitet och 
resultat i verksamheterna, konkurrenstanken förklaras med att det mest är 
ett teoretiskt resonemang och att diskussionen inte handlar om detta längre. 
Istället är det möjligheten för brukaren att kunna fatta ett beslut om sin egen 
situation som pekas ut som det absolut viktigaste.

Socialstyrelsen tror inte heller på målsättningen att brukare ska använda 
informationen i öppna jämförelser för val av äldreomsorg. Förklaringen skiljer 
sig dock i det avseendet att det inte handlar om ett avfärdande av strategin 
i sitt utförande utan istället hänvisas till problemet att denna typ av infor-
mation mottas med svalt intresse från medborgare och brukare. SKL skiljer 
sig i betydande grad gentemot övriga intervjuade i det att intervjupersonen 
avfärdar idén om öppna jämförelser för brukare som målgrupp alls. Istället 
för att fatta beslut på det sätt som logiken i strategin för öppna jämförelser 
förutsätter, tror SKL:s representant att brukare snarare tar hänsyn till nära 
och	käras	omdömen	eller	geografisk	närhet.	Att	valen	i	sig	skulle	driva	på	
en kvalitetsförbättring genom brukares användning avfärdas av SKL. Bru-
karmotivet finns istället invävt i SKL:s hållning i form av ett kostnadseffek-
tivitetsargument. Det framhålls emellertid också att öppna jämförelser kan 
användas för ökad insyn och transparens och underlätta politisk påverkan. 
Famna beskriver målsättningen på liknande sätt som SKL: öppna jämförelser 
är ett verksamhetsförbättringsredskap, inte något som ska riktas till brukare 
som målgrupp. Vad gäller brukarinriktningen tror intervjupersonen trots detta 
att det är värdefullt för brukare att använda underlaget, förutsatt att det är 
korrekt. Det handlar om egenmakt och inflytande över sitt eget liv.

Samtliga aktörer påpekar att valfriheten idag är begränsad i betydande 
grad. Enligt Vårdföretagarna är detta emellertid en övergående fas medan 
det	för	övriga	aktörer	är	mer	problematiskt.	Att	Socialdepartementets	inter-
vjuperson påpekar begränsningen i valfriheten men ändå håller sig till den 
logik som säger att valfriheten och väljandet i sig är det viktiga, visar på en 
målsättning som i nuvarande beskrivning blir svår att omsätta i praktiken.

Brukaren är i Socialstyrelsens ögon mer en utsatt patient än den aktiva 
konsument eller politiska aktör som Socialdepartementet och Vårdföretagarna 
beskriver. Öppna jämförelsers brukarinriktning behövs enligt Socialstyrelsen 
därför att de äldres rättigheter behöver tydliggöras. Brukare blir i Vårdföreta-



123

garnas utsaga de som kontrollerar kvaliteten i äldreomsorgen och ser till att 
det blir mer jämlikt. Detta görs både genom val av äldreomsorg och genom 
påverkansstrategier där brukaren kan påtala sitt missnöje eller nöjdhet till 
politiker eller företrädare för äldreomsorgen. Det innebär ökade möjligheter 
för brukare, men innebär också en ansvarsförskjutning som rimmar väl med 
teorier	om	konsument-	och	kundrollen.	Att	lyfta	brukares	roll	i	kontrollen	
av kvalitet inom äldreomsorgen handlar om ökad makt att påverka mark-
nadsaktörer i deras tävlan om kundernas gunst. Om innehållet i en utförares 
service blir dåligt är det upp till konsumenterna att byta utförare eller påverka 
innehållet i annan riktning. Öppna jämförelser blir i Vårdföretagarnas be-
skrivning ett uttryck för servicedemokratins ideal, och i förlängningen också 
en mer individualistisk demokratilinje.

Att	underlaget	gör	nytta	även	i	kommuner	utan	valfrihetssystem	ställer	
sig Socialstyrelsen bakom utifrån argumentet att det inte skadar att veta mer 
om utbudet i en kommun; det är positivt med insyn och transparens. Det 
framhålls emellertid att brukare är en diversifierad grupp människor där den 
vilja som artikuleras kanske inte tillhör dem med de största behoven utan de 
brukargrupper som är bäst på att göra sina röster hörda. Sammanfattningsvis 
ger intervjupersonen uttryck för en medborgarroll i öppna jämförelser som 
inte har mycket att göra med deltagande eller demokratipåverkan utanför 
det formella politiska systemets ramar. Brukarinflytande enligt Socialstyrelsen 
kräver institutionella lösningar som utfärdas av den politiska makten som i 
sin tur ger uppdrag till förvaltningen och professionerna. Det verkar finnas en 
tillit till att det är inom dessa redan befintliga ramar som öppna jämförelser 
gör nytta, och inte som ett exempel på en ny påverkanskanal och demokrati-
form för brukare.

För Vårdföretagarna och till betydande del även för Socialdepartementet 
handlar strategin öppna jämförelser om att både skapa en påverkanskanal för 
brukare inom äldreomsorgen och att erbjuda valfrihet så människor själva 
kan fatta beslut om sina liv. Det handlar om att se vad olika utförare har 
att erbjuda varje enskild person samtidigt som utförarna fungerar som vilka 
serviceleverantörer	 som	helst.	Att	 hinder	 på	 vägen,	 vad	 gäller	 exempelvis	
brukares möjlighet att tolka information om olika utförare på ett korrekt 
sätt, i nästa generation ska ha försvunnit kan vara en naturlig hållning om 
man ser till marknadslogiken. När det är efterfrågan och inte behov som 
styr är det krasst uttryckt ingen katastrof om vissa brukare faller bort eller 
har sämre förutsättningar att påverka situationen. Vårdföretagarna och So-
cialdepartementet skulle troligen inte beskriva det i de termerna själva men 
resonemanget följer av den logik de ger uttryck för. Det kan vara en förklaring 
till varför de inte ser vissa brukares svårigheter med att tillgodogöra sig och 
tolka informationen som ett problem.
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Behövs politiken?
Med utgångspunkt i aktörernas mål utifrån deras egen organisation blir deras 
programteorier varierande och i flera fall skilda från den som konstruerats 
utifrån regeringens beslut. Medan Socialdepartementet och Vårdföretagarna 
hänvisar till fördelarna och till stor del avvisar problematiska inslag i den 
kausala teorin, manar både Socialstyrelsen, SKL och Famna till försiktighet 
och respekt inför vad denna typ av information kan användas till och vilka 
(oönskade) effekter den kan ge upphov till. Indelningen har en direkt kopp-
ling till problembeskrivningen där Socialdepartementet och Vårdföretagarna 
formulerar problemet som avsaknad av ett relevant underlag för att valfri-
heten ska leda till effekter som ökad kvalitet och effektivitet. Valfriheten i 
sig motiveras som lösning på ett demokratiunderskottsproblem där brukare 
saknar egenmakt och möjlighet att kunna använda sin fulla potential som 
informerade medborgare. Kommunerna behöver konkurrensutsättning för 
att inse att de behöver bemöta brukare på annat sätt än idag.

Aktörernas	beskrivningar	överensstämmer	på	många	sätt	med	en	teoretisk	
utgångspunkt för hur utvecklingen gått från ett mer traditionellt folkstyre 
mot servicedemokrati där synen på kommunen som (endast) välfärdsutförare 
formats och där politiska inslag lyser med sin frånvaro. Montin (1998) menar 
att servicedemokratin i förlängningen utgörs av en individualistisk demokra-
tilinje som idag främst tar sig uttryck i olika konkurrensdemokratiska inslag. 
Tanken är att människor inte ska behöva ta omvägen via politiken för att 
åstadkomma förändringar utan istället välja mellan olika välfärdsproducenter 
som så gott det går är skilda från den kommunala politiken. Valfrihetsrefor-
mer är ett exempel som i det här perspektivet kan beskrivas som en form av 
direktdemokrati. Med en mer individualistisk demokratilinje formas samhäl-
let av fler krafter än brukares och medborgares. Brukare påverkar befintliga 
aktörer genom sin välfärdskonsumtion på samma sätt som på en marknad. 
Förhållandet bygger på ett antagande om att medborgaren som sådan inte 
är intresserad av att delta i mer omständliga politiska sammanhang, så länge 
hon har möjlighet att påverka sin egen situation. Brukarinriktningen i öppna 
jämförelser motiveras av ett inflytande som innebär direktbestämmande 
över sin egen eller sin familjs situation, inte ett inflytande över gemensamma 
samhällsangelägenheter. En kollektivistisk demokratilinje å andra sidan, 
kännetecknas på lokal nivå av kommunen som en plattform för beslut som 
är genomsyrad av en levande politisk debatt där varje medborgare kan och 
vill delta för att ge sin syn på de gemensamma angelägenheterna. Exempel 
på kollektivistiska demokratiformer är kommunala folkomröstningar och 
brukarstyrelser. Den kommunala verkligheten ligger troligtvis någonstans 
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mitt emellan de båda demokratilinjerna, men aktörernas programteorier 
håller sig tydligt i olika fält.

Vilken föreställning som ligger till grund för olika beslut får konsekvenser 
för hur samhället ordnas, hur resurser fördelas och vilken riktning utvecklingen 
tar. I vilken utsträckning öppna jämförelsers brukarinriktning är en demokra-
tivinst	beror	på	vilken	syn	man	har	på	demokratiskt	inflytande.	Aktörernas	
olika perspektiv och uttryck för vilken roll medborgaren har i relation till det 
offentliga är uttryck för olika föreställningar om hur verkligheten är beskaffad 
och vilken roll vi som människor spelar i den.

är	uppfattningen	att	brukare	framför	allt	är	människor	som	är	intres-
serade och brydda om den gemensamma utvecklingen av fler skäl än att det 
leder till förbättrad position för henne själv, framträder en mer kollektivistisk 
syn på demokrati. Bilden förutsätter nog inte att alla människor är på det 
viset, men utgångspunkten är att människan är en solidarisk varelse som mår 
bra av att samtala och dela gemensamheter med andra. Demokrati blir i det 
avseendet en företeelse där så många som möjligt får komma till tals för att 
gemensamt påverka innehållet i samhällsutvecklingen. Socialstyrelsen och till 
viss del Famna ger uttryck för denna hållning. Det gör även SKL i och med 
avvisandet av människan som rationellt beslutsfattande och hänvisningen 
till öppna jämförelser som otillräckliga om det ska leda till ökat inflytande 
för brukare.

En individualiserad demokratilinje utgår istället från en föreställning 
om brukaren där det viktigaste är att kunna påverka sin situation i så stor 
utsträckning som möjligt. Det mest demokratiska blir då en utveckling som 
skapar tillfällen där val som berör människor själva står i centrum. Resone-
manget handlar också om att valen leder till förbättringar för brukare i form 
av kostnadseffektivitet – blir det mer kostnadseffektivt med mer välfärd för 
pengarna, så är det också en vinst för brukarna. Socialdepartementet och 
Vårdföretagarna ger båda uttryck för en bild som ligger närmast en indivi-
dualistisk demokratisyn.

Det kan finnas problem med att i för hög utsträckning förespråka en in-
dividualistisk demokratilinje, inte bara utifrån olika ideal om vad demokrati 
är och kan vara. Kopplingen till den politiska makten blir utifrån synsättet 
begränsad och separerad från makten över t.ex. skattepengars fördelning 
och förmågan att besluta om eller påverka olika politiska besluts innehåll. 
Om man betraktar välfärdstjänster på lokal nivå som enbart produktion 
och olika alternativ att välja mellan som på vilken marknad om helst, är 
det förståeligt att den politiska kopplingen ter sig onödig, tidskrävande och 
omständlig. De här tankegångarna handlar också om en önskan om att de 
element av oberäknelighet och komplexitet som politiken kan tänkas stå för 
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minskas med hjälp av brukarnas val av öppna jämförelsers korrekt beskrivna 
alternativ. Utöver riskerna med bristande kvalitet på informationen finns här 
en fara för att denna syn på inflytande skapar ett glapp mellan medborgare 
och möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen långsiktigt.

För att rättvist kunna bedöma möjligheterna för en framgångsrik imple-
mentering av öppna jämförelser för brukare, är det nödvändigt att undersöka 
betydelsen av de skillnader i demokratiideal och syn på brukarinflytande 
som centrala aktörer ger uttryck för. Studiens analys av orsak och verkan 
i aktörernas resonemang leder till slutsatsen att strategin som den beskrivs 
idag inte stöder brukares val av äldreomsorg. Detta härleds utifrån aktörer-
nas beskrivningar av valfrihetens begränsningar och kvalitetsinformationens 
beskaffenhet. En konsekvens av regeringsbeslutet och aktörernas resonemang 
är däremot att informationen i öppna jämförelser kan underlätta brukares 
kommunikation med politiker och möjligheten att påverka äldreomsorgen. 
Detta förutsätter emellertid att brukare har förmåga att artikulera sin vilja 
utifrån underlaget och dessutom möjlighet att framföra den. Det innebär att 
strategin idag riskerar att exkludera många äldre.
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Idén är nog modern och bra, men…
Öppna jämförelser och andra närbesläktade uppföljningssystem är utan 
tvekan en viktig del i en bredare, internationell trend mot en standardiserad, 
eller om man så vill byråkratisk, uppföljning av vården och omsorgen om 
äldre som i grunden förändrar de kommunala förutsättningarna för att styra 
dessa välfärdstjänster. Tommy Lundström (2011) talar, med inspiration i Nils 
Brunssons och Bengt Jacobssons (1998) bok Standardisering, om en aktuell 
standardiseringstendens som innebär att kommunalt självbestämmande, 
decentralisering och professionell diskretion får ge vilka för en ökande likfor-
mighet som drivs på av standarder, regler och ökad statlig kontroll. Öppna 
jämförelser ser han som en form av normering och därmed ett redskap för 
standardisering som det finns anledning att tro att vi kommer att se mer av 
i framtiden. Det är förmodligen så som Tommy Lundström säger, att just nu 
och för en tid framöver utgör öppna jämförelser – som en del av en standar-
diseringstendens – högsta mode som det inte går att blunda för och hoppas 
att det går över.

Denna standardiseringstendens kan måhända synas märklig med tanke på 
den politiska kraft som parallellt läggs på att främja s.k. NPM-reformer (New 
Public Management) där värden som privatisering, konkurrens, valfrihet, 
kund- och brukarinflytande står i centrum. Paradoxalt nog tycks det, vilket 
flera forskare gjort oss uppmärksamma på, som om byråkratiska och central-
styrda ”hårda” uppföljningssystem – liksom mer av utvärdering, revision 
och tillsyn – behövs för att NPM-reformerna ska fungera. Reformerna har 
gene rerat ökade behov bland politiker av att få kunskap om och kontrollera 

8. Att leva med öppna 
jämförelser

  Lena Lindgren
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resul tatet av den förda politiken, men även ett behov hos medborgarna av kva-
litetsinformation som underlag vid val av serviceutförare. En av dessa forskare 
är Patrik Hall (2012) som förklarar tillväxten av en kontrollbyråkrati så här:

Efter reformer som syftar till att göra offentliga organisationer mer företagslika 
och ’effektiva’, tar det inte lång tid förrän än ny, managementinspirerad kon-
trollbyråkrati har utvecklats… När man väl lämnat bakom sig detalj kontrollen 
av människors liv är det förutsättningarna för deras ’frihet’ som ska börja kon-
trolleras och regleras, det vill säga om kunderna själva ska välja krävs processer 
som reglerar dessa val och en organisering som ständigt anpassar sig till valen.

Öppna jämförelser är ett uppföljningssystem där de indikatorer som redovisas 
ska vara användbara såväl på nationell nivå som lokalt och av den enskilda 
brukaren. Det är med andra ord ett uppföljningssystem med många poten-
tiella användare och användningar. Det ska ge politiker, verksamhetsledare 
och chefer i kommuner och landsting underlag för uppföljning och kvalitets-
utveckling av sina verksamheter. Som listan här nedan demonstrerar finns 
det en mängd olika sätt varpå detta kan ske (Behn 2003; Lindgren 2006):

•	 för	att	följa	upp	och	utvärdera	hur	väl	min	verksamhet	lyckas	över	tid	
eller i förhållande till andra verksamheter.

•	 för	att	kontrollera	att	mina	underordnade	gör	rätt	saker	på	rätt	sätt.
•	 för	att	fördela	resurser	till	olika	enheter	och	personal.
•	 för	att	motivera	personalen	till	förbättringar.
•	 för	att	celebrera	att	viktiga	uppsatta	mål	nåtts	och	därigenom	skapa	en	

kollektiv känsla av framgång hos personalen.
•	 för	att	identifiera	utbildningsbehov.
•	 för	att	övertyga	medborgare	och	media	att	min	verksamhet	gör	ett	bra	

jobb.
•	 för	att	lära	genom	att	närmare	undersöka	vad	som	fungerar,	vad	som	

inte fungerar och varför.
•	 för	att	 förstå	hur	ett	visst	arbetssätt	bidragit	 till	ett	uppmätt	resultat	

och därigenom få svar på vad som behöver göras annorlunda för att 
verksamheten ska fungera bättre.

Den kvalitetsinformation som öppna jämför genererar är också grundläg-
gande för att politikerna ska kunna ta ansvar för förd politik, inte minst 
när en ökande andel av de offentligt finansierade tjänsterna produceras av 
privata aktörer.27 Informationen behövs också för att vi som brukare av vård 
och omsorg ska få information om tjänsternas kvalitet, så att vi kan jämföra 

27	 Andelen	omsorgsinsatser	i	privat	regi	för	äldre	har	mellan	2000-2010 ökat från 7-19 procent (hemtjänst) 
respektive 12-19 procent (äldreboenden). Se Szebehely (2011). Med införandet av LOV, lagen om valfrihets-
system (SFS 2008: 962), som gör det lättare för kommunerna att införa olika former av kundvalssystem 
i äldreomsorgen, utgör andelen insatser i privat regi idag sannolikt än mer.
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och välja olika producenter men också hävda vår rätt. Samtidigt ger öppna 
jämförelser oss som medborgare en möjlighet att hålla oss upplysta om vad 
som försiggår inom vården och omsorgen så att vi vet att vi får valuta för 
våra skattepengar. Det är svårt att vara emot något som står för och lovar 
så mycket gott!

Slutsatser från de undersökningar och resonemang som presenterats i 
denna rapport visar dock att det är långt ifrån enkelt att konstruera indikatorer 
som på ett bra sätt mäter kvalitet i de komplexa förhållanden som råder inom 
äldreomsorgen. Som exempel kan nämnas svårigheten att formulera indika-
torer som på ett tillförlitligt sätt mäter resultatkvalitet, dvs. äldreomsorgens 
effekter för brukarna. Blir den äldres livskvalitet bättre med hemtjänstens eller 
det särskilda boendets insatser? Om det förtäljer öppna jämförelser mycket 
lite eller ingenting. Det som mäts är främst strukturkvalitet (omsorgens för-
utsättningar) och processkvalitet (hur omsorgen går till), medan indikatorer 
som mäter verksamhetens resultat är begränsade till mått på de äldres nöjdhet 
med	omsorgen.	Att	inregistrera	data	är	också	som	vi	sett	förenat	med	problem	
som skiftande tolkningar och kreativ bokföring.

Att	operationalisera	resultat	av	offentliga	välfärdstjänster	är	som	antytts	
erkänt svårt, och kanske är det särskilt svårt i en verksamhet som äldreomsorg 
där vården och omsorgen så att säga går ut på att göra de sista åren i livet så 
goda som möjligt för de äldre. Men nog borde det gå att finna indikatorer som 
är meningsfulla och praktiskt möjliga att använda som tecken på förekomst 
eller tillstånd för någon av Socialtjänstlagens målformuleringar, exempelvis 
de som talar om värdigt liv och välbefinnande (SoL, § 4, kap 5)?	även	om	det	
inte går att påvisa exakt i vilken utsträckning äldreomsorgen i en viss kommun 
eller särskilt boende har lett till ett värdigt liv och välbefinnande för de äldre, 
så kanske det är möjligt att åtminstone finna indikatorer som visar att man 
är på rätt väg mot målen. Bengt Brüldes reflektioner (i Sannerstedt 2007) om 
att livskvalitet i grunden handlar om vad det är som gör ett liv bra för den 
som lever det kan i det sammanhanget tjäna som en viktig inspiration. Eller 
så får vi helt enkelt acceptera att detta är värden som inte kan naglas fast 
så lätt, och därmed överge förhoppningen om att kvalitet kan kvantifieras i 
all oänd lighet. Måhända är det så som Sannerstedt själv (Ibid.) framhåller i 
boken Den omätbara kvaliteten att vi måste sätta vår tilltro till människor 
av kött och blod och stirra oss mindre blinda på betyg, rankinglistor och 
förment objektiva utlåtanden.

Den bristande datakvaliteten till trots, har öppna jämförelser fått en stark 
ställning i två av de tre kommuner som undersökts i denna rapport. Systemet 
har avsatt tydliga spår i politiken där befintliga mål kompletterats med eller 
ersatts av mål, med därtill kopplade uppföljningsrutiner som är direkt härledda 
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ur öppna jämförelser. Till dels innebär denna målanpassning, som tar sikte 
på att nå gula och genomsnittliga resultat, i praktiken en planerad sänkning 
av verksamhetens kvalitet. Om alla kommuner skulle uppvisa ett sådant be-
teende kommer således vad som är ett gult, genomsnittligt, värde att på sikt 
stå för en allt lägre kvalitetsnivå. Med viss risk för att dra denna slutsats för 
långt kan också hävdas att detta slags användning av öppna jämförelser är 
kontraproduktivt i förhållande till systemets mål att öka kvaliteten i vården 
och omsorgen om äldre.

Öppna jämförelser framstår utan tvekan som en modern och bra idé, om 
än med åtskilliga problem som återstår att lösa och begränsningar som måste 
beaktas av potentiella användare av uppföljningssystemet. Många, om inte de 
flesta av problemen som belysts i denna rapport har stora likheter med eller är 
identiska med de problem som beskrivs i den internationella forskningen om 
kvalitetsmätning, dvs.”performance measures”. I ett betydelsefullt avseende 
avviker likväl slutsatserna i föreliggande rapport från forskningen i ämnet. 
Rapporten vittnar nämligen om att äldreomsorgsorganisationer i två av de 
tre undersökta kommunerna närmast dignar under bördan att mäta och re-
dovisa kvalitet, och dessutom uppvisar en närmast instrumentell användning 
av mätningarnas resultat. I forskningen däremot utgör diffus användning och 
icke-användning det typiska beteendet. Med det menas att organisationer i 
sitt ”skyltfönster” utåt anpassar sig till vissa normer för att motsvara yttre 
för väntningar om ett visst beteende, men internt arbetar på ett annat sätt.28 
Kvalitetsmätandet får därmed karaktären av en ritual som görs därför att 
sådant ska göras i en modern, effektiv organisation. Bara en av de tre kommu-
nerna som undersökts i denna rapport agerar på detta ”streetsmarta” sätt.

I denna rapport är det öppna jämförelsers användning för ledning och 
styr ning inom vården och omsorgen om äldre som stått i centrum. Givet vad 
vi nu vet om öppna jämförelser i äldreomsorgen, hur kan och bör kommunala 
verk samhets- och enhetsledare förhålla sig till kvalitetsinformation av det slag 
som öppna jämförelser erbjuder?

Som vi sett i kapitel ett är de forskare som intresserat sig för kvalitetsmätan-
dets möjligheter och begränsningar eniga om att detta slags mätande är för-
knippat med många problem. Däremot är de oeniga om hur problemen kan 
lösas och om de överhuvudtaget går att lösa. I kapitel ett gjordes en grov 
indelning i två grupper av forskare med avseende på deras inställning till om 
och i så fall hur kvalitetsmätningar bör användas. I den ena gruppen finns 
förespråkarna som menar att med god vilja och kompetens är det möjligt att 
i de allra flesta organisatoriska sammanhang konstruera kvalitetsindikatorer 

28 En sammanfattning av forskningens slutsatser angående faktisk användning av kvalitetsmät ningar finns 
i McDavid & Hawthorn (2005). Se också Brunsson (2002) för en utförlig diskussion om särkoppling.
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som, om de används på ett förnuftigt sätt, leder till verksamhetsförbättring. 
Kritikerna i den andra gruppen menar tvärtom att problemen är systemiska 
och inneboende i själva mätandets natur och därför inte möjliga att åtgärda. 
Dessutom tenderar detta slags uppföljningssystem att generera perversa bief-
fekter som är kontraproduktiva i förhållande till förväntade effekter.

rubriken	på	detta	kapitel	är	”Att	leva	med	öppna	jämförelser”.	Det	är	
en parafras på titeln till en rapport från Göteborgs universitet (2010) – Att 
leva med universitetsrankingar – som innehåller en analys av hur lärosätet 
kan förhålla sig till de internationella rankinglistor som på senare år blivit allt 
van ligare i universitetsvärlden, och precis som kvalitetsmätningar rönt mycket 
kritik. Rapporten pekar ut tre möjliga attityder till dylika rankinglistor –beja-
kande, accepterande och avståndstagande. Dessa attityder har stora likheter 
med de förhållningssätt som Richard Norman (2002) menar kan identifieras 
i forskningen om kvalitetsmätningars användning.

•	”true	believers”	(bejakare)	håller	före	att	kvalitetsmätningar	är	effektiva	
underlag för styrning och ledning av offentliga verksamheter, och att 
ansträng ningar bör göras för att måtten ska bli tydligare och bättre på att 
mäta det som avses. I viss mån kan mätresultaten redan idag användas, 
och om de utvecklas kan de användas mer.

•	”pragmatic	sceptics”	(accepterare)	ser	kvalitetsmätningar	som	en	del	av	
en allmän NPM-trend världen över som är här för att stanna, och vi 
måste lära oss att leva med dem. Kvalitetsmåtten kan i vissa fall tjäna 
som underlag för styrning och ledning, men bör i huvudsak tas med en 
nypa salt.

•	”Active	doubters”	(avståndstagare)	menar	att	när	alltför	mycket	arbete	
ägnas åt att mäta vad man tror är valida och reliabla mått på kvalitet, så 
riskerar det politiska i offentliga verksamheter att försvinna. När mät-
resultaten trots allt används har de en direkt skadlig inverkan eftersom 
det lurar politiker och ledare att fokusera på fel aktiviteter.

Mot bakgrund av vad som framkommit i denna rapport föreslås här att man 
i GR-kommunerna antar ett accepterande förhållningssätt som ”pragmatic 
sceptics” till öppna jämförelser. Vad det innebär beskrivs i avsnittet nedan 
som hämtat inspiration från följande pragmatiskt, skeptiska författare: Robert 
E. Behn (2003), Nils Brunsson (2002), Patrik Hall (2012), Harry P. Hatry 
(1999), Jim McDavid & Laura Hawthorn (2005),	mary	Ann	Scheirer	(2000) 
samt undertecknad (Lindgren 2001, 2006).
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Ett pragmatiskt och skeptiskt förhållningssätt
I strategin öppna jämförelser, liksom för övrigt i hela trenden med New Public 
Management, finns en underliggande syn på offentliga verksamheter som or-
ganisationer som har en viss produktion som kan kvantifieras, göras mätbar, 
utvärderingsbar och jämförbar. Verksamheterna är i första hand organisationer 
med mål att uppnå och först i andra hand något annat (t.ex. ett äldreboende 
vilket betyder att de är möjliga att styra med vissa generalise rade modeller 
oavsett verksamhetens karaktär (Hall 2012). Jim McDavid & Laura Haw-
thorn (2005) beskriver det som ett maskinsynsätt på organisationer där den 
offentliga verksamheten består av en uppsättning komplexa men begripliga 
system och subsystem som är kopplade till varandra och kan styras med de 
rätta metoderna.

ännu	längre	går	robert	e.	Behn	(2003, s 589f) som tycker sig se Fredrick 
W. Taylor le i sin himmel när hans principer om ”scien tific management” 
återuppstått i dagens moderna uppföljningssystem:

Yes. Frederick Winslow Taylor is dead. Today, no manager believes the best 
way to influence the behavior of subordinates is to establish the one best way 
for them to do their prescribed tasks and then measure their compliance with 
this particular way./…/ Nevertheless, it is disingenuous to assert… that people 
no longer seek to control the behavior of public agencies and public employees, 
let alone seek to use performance measurement to help them do so. Today, no 
one employs the measurements of time-and-motion studies for control. Yet, 
legislatures and executive-branch superiors do establish performance standards 
…and then measure performance to see whether individuals have complied 
with these mandates.

Detta maskinsynsätt på offentliga verksamheter understödjer en framgångsrik 
konstruktion och användning av öppna jämförelser, men det finns anledning 
att diskutera om synsättet är förenligt med de ofta långsiktiga och humanitära 
mål som är den offentliga sektorns uppdrag. Här kan vi bara återigen påminna 
oss om Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453, kap.5, § 4) som säger att omsorgen 
om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande samt att de får möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. Det finns med andra ord en konflikt mellan de värde ringar som 
är inbyggda i offentliga verksamheters mål och de värderingar som öppna 
jämförelser har sin grund i. Denna konflikt är viktig att ha i åtanke vid an-
vändningen av öppna jämförelser i GR-kommunerna.

Det nu sagda leder över i en begränsning som den pragmatiske och 
skeptiske användaren av öppna jämförelser måste förstå, nämligen att vissa 
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aspekter av äldreomsorg och annan kommunal verksamhet inte utan svårighet 
– eller inte alls – kan mätas med siffror. Konsekvensen därav är att bara det 
mätbara kan mätas. En vanlig strategi enligt forskningen, och som synbarligen 
tillämpats i utvecklingen av indikatorerna i öppna jämförelser, är att ”inventera 
allt som kan mätas för att sedan mäta detta” (Seyler, citerad i Lindgren 2006, 
s 87).	Denna	begränsning	är	som	framgått	påtaglig	både	i	äldreguiden	och	
i publikationen Öppna jämförelser som båda i stor utsträckning består av 
indikatorer som fokuserar på förekomst av vissa procedurer och rutiner såsom 
genomförandeplaner, riskbedömningsinstrument, tillgänglig information etc. 
Uppenbarligen har öppna jämförelsers programmakare verkligen försökt att 
operationalisera de nationella målen i valida indikatorer. Ett aktivt liv mäts 
t.ex. genom indikatorerna brukares nöjdhet med möjligheten att komma ut när 
man vill och aktiviteter som erbjuds. Inflytande över sin vardag mäts genom 
indikatorerna delaktighet i utformande av genomförandeplan och brukares 
omdöme om hänsyn till egna åsikter och önskemål. Men kravet på mätbar-
het sätter här tydliga gränser. Indikatorer mäter alltid bara någon avgränsad 
del av ett mål, det ligger så att säga i indikatorbegreppets natur –”någonting 
smått som mäter någonting stort”.

När vi har att göra med ett centralt mål som t.ex. äldres inflytande, som 
i sig är ett komplext och mångdimensionellt begrepp, blir denna begränsning 
än mer uppenbar. En kommun eller en äldreomsorgsenhet som vill prioritera 
målet om äldres inflytande behöver därför själva fundera vidare över hur 
begreppet inflytande hos äldre kan definieras och operationaliseras för att 
fler indikatorer ska kunna utvecklas.29 Inte sällan finns befintliga begrepps-
utredningar och teoribildningar som går att dra nytta av.30 Sannolikt finner 
man	också	som	en	gång	Albert	einsten	att	”not	everything	that	counts	can	
be counted”, varför kompletterande kvalitativa data behöver samlas in, t.ex. 
via fokusgrupper eller intervjuer med de äldre. Resultat från fokusgrupper 
och kvalitativa intervjuer som presenteras som illustrationer av mönster som 
framkommit i kvantitativa data är ett kraftfullt sätt att förmedla betydelsen 
av den numeriska informationen. Politiker och verksamhetsledare som tar 
sig tid att läsa en mix av kvantitativ och kvalitativ information får också ett 
gott kunskapsunderlag som kan ligga till grund för förändringar i verksam-
heten (Behn 2003).

En annan begränsning i öppna jämförelser som har stor betydelse för dess 

29 Handfasta råd om hur man kan gå tillväga för att utveckla indikatorer som mäter måluppfyllelse i of-
fentliga verksamheter finns i Ekonomistyrningsverket (2006).

30 Se t.ex. Socialstyrelsen (2008) som är en översikt av vilka kunskaper som finns om brukar inflytande inom 
äldreomsorgen. Se också proposition (2009/10:116) Värdigt liv i äldreomsorgen som låg till grund för 
införandet av bestämmelsen i socialtjänstlagen att den äldre personen, så långt möjligt, ska kunna välja 
när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges i syfte att underlätta hennes/
hans inflytande över innehållet och utformningen av vården och omsorgen.
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användning är att de resultatmått som uppföljningssystemet innefattar är yt-
terst osäkra mått. Resultatmått är som vi har sett nu endast mycket sparsamt 
före	kommande	i	öppna	jämförelser,	om	de	alls	kan	sägas	finnas.	i	äldreguiden	
finns inga dylika indikatorer och i publikationen Öppna jämförelser kan ett 
par indikatorer med lite god vilja betraktas som mått på resultat, bl.a. hälso-
tillstånd efter stroke. Det tycks dock finnas en ambition hos öppna jämförel sers 
programmakare att söka vidareutveckla denna aspekt av uppföljnings systemet 
(se t.ex. SKL 2010; Socialstyrelsen & SKL 2011).

I den mån indikatorer som tar sikte på resultat i betydelsen effekter för 
en verksamhets målgrupp förekommer i ett uppföljningssystem är de oftast 
mycket osäkra effektmått eftersom de i de allra flesta fall bara bygger på lösa 
antaganden om orsakssamband. Kausaliteten mellan process-/prestationsmått 
och effektmått tas istället för given (Lindgren 2006, McDavid & Hawthorn 
2005). En verksamhets effekter påverkas emellertid av en mängd faktorer i 
omvärlden, och det är därför riskabelt att utgå från att den äldres hälsotill-
stånd efter stroke kan tillskrivas äldreomsorgens aktiviteter. Det är således 
viktigt att ha i minnet att resultatindikatorer av detta slag bara beskriver vad 
som händer i en verksamhet, men förklarar inte varför. Denna begränsning 
har i sin tur stor betydelse för frågor om ansvar och ansvarsutkrävande. Vad 
kan och bör politiker och verksamhetsledare hållas ansvariga för, i de fall 
äldre omsorgen inte har inflytande över ett uppmätt resultat?

För att få fram information som med större säkerhet visar att det är 
äldre omsorgens aktiviteter och inte något annat som orsakat ett uppmätt 
hälso tillstånd hos den äldre krävs utvärdering med design av ett långt mer 
robust slag än vad som normalt finns i ett uppföljningssystem. Ett robust 
förhåll ningssätt till utvärdering av frågor som rör orsak-verkan förutsätter 
att någon form av kontrafaktisk jämförelse används för att kontrollera vad 
som skulle ha hänt om aktiviteten inte genomförts, alternativt om en annan 
aktivitet genom förts.31

Ett sådant tillvägagångssätt är kanske inte möjligt eller rimligt när det 
gäller äldreomsorg, men däremot är det fullt görligt att öka tillförlitligheten i 
ett uppföljningssystems effektmått genom att med hjälp av statistiska metoder 
analysera relationen mellan olika indikatorer. Om en dylik analys visar att 
det finns ett statistiskt signifikant samband mellan två eller flera indikatorer 
i ett uppföljningssystem, så kan det ses som ”evidens” för de hypotetiska 
antagan den om orsak och verkan som systemet vilar på. Om å andra sidan 
analysen tyder på att variationen i en indikator inte är relaterad till variationen 
i en annan, så bör uppföljningssystemets underliggande antaganden om orsak 

31 En översikt på svenska av modeller för detta slags effektutvärdering finns i Ekonomi styrningsverket (2006).
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och verkan närmare granskas (Scheirer 2000).32 De statistiska analyser som 
redo visats i denna rapports femte kapitel ger vid handen att det för hemtjäns-
ten finns ett positivt samband mellan brukarnas bedömning av hjälpen och 
omsorgen som helhet och indikatorerna bemötande, inflytande, maten och 
social samvaro och aktivitet. Ett likartat samband vad gäller särskilt boende 
finns mellan brukarnas bedömning av hjälpen och omsorgen som helhet och 
indikatorerna bemötande, inflytande, maten och social samvaro och aktivitet.

De indikatorer som används i öppna jämförelser syftar till att samman-
taget ge en så allsidig bild som möjligt av kvaliteten i vården och omsorgen 
om äldre, men de utgör därför inte den enda sanna bilden. En sådan bild kan 
aldrig formuleras. Som tydligt visats i denna rapports sjätte kapitel medverkar 
emellertid indikatorerna i öppna jämförelser till att befrämja och befästa en 
viss bestämd förståelse av god kvalitet inom äldreomsorg. I figur 8.1. här nedan 
har programteorimetoden (se kapitel ett) brukats för att med utgångspunkt 
i indikatorerna i publikationen Öppna jämförelser för år 2011 visa hur pro-
grammakarnas bild eller förståelse av god kvalitet inom äldreomsorg ser ut.

Förutsättningar

     
Personalkontinuitet (antal olika personer som gav omvårdnad). 
Personal med gymnasial vård- och omsorgsutbildning. 
Tillgänglighet (väntetid till särskilt boende, kommunens information).

Aktiviteter/
prestationer

Personalens bemötande upplevs som gott av de äldre. 
Hänsyn tas till äldres åsikter och önskemål. 
De äldre är delaktiga i utformande av genomförandeplan. 
De äldre upplever trygghet, är nöjda med hur maten smakar, har möj-
lighet att komma ut när de vill och erbjuds aktiviteter.
Riskbedömning görs av fall, undernäring, trycksår. 
Stöd erbjuds i särskilda situationer (rehabilitering efter stroke, smärt-
skattning sista levnadsveckan, någon närvarande i döds ögonblicket, 
eftersamtal med närstående, informerade samtal med avlidna före 
döden). 
Läkemedelsförskrivning och -hantering (aktuell läkemedels genomgång, 
ej behandling med tre eller fler psykofarmaka samtidigt eller med 
olämpliga läkemedel).

����� Målobjekt

Resultat De äldres omdöme om omsorgen i sin helhet är gott.

Figur 8.1 God kvalitet i äldreomsorgen, så som den framstår i öppna jämförelser

När man inom äldreomsorgens praktik i enlighet med denna bild lägger ton-
vikt vid omsorgens medicinska aspekter, så innebär det en annorlunda syn 

32 En dylik analys av statistiska samband inom Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården har redan 
gjorts. Det viktigaste resultat av nämnda studie är att befolkningens sammansättning och landstingens 
yttre förutsättningar, snarare än vårdens kostnader, har stor betydelse för de resultat som kan avläsas i 
Öppna jämförelser (Janlöv, N m fl, ÅR?).
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på äldreomsorg än om de sociala aspekterna hade givits ett större utrymme. 
Givet det positiva statistiska samband som tycks finnas mellan brukarnas 
bedömning av hjälpen och omsorgen som helhet och bemötande, inflytande, 
maten och social samvaro och aktivitet, så borde kanske dessa starkt socialt 
präglade indikatorer ges större utrymme och/eller vikt i mätandet av äldre-
omsorgens kvalitet.

Vad vill kommunala politiker och ledare ha för slags äldreomsorg? Det är 
en fråga som en pragmatiskt skeptisk beslutsfattare bör ställa sig. Resultat från 
öppna jämförelser kan inte ersätta behovet av t.ex. grundläggande ekonomisk 
information eller för den delen politiska beslut. En total tillit och anpassning 
till standardiserade uppföljningssystem som öppna jämförelsers bild av god 
kvalitet kan ses som ett sätt att fly sitt politiska ansvar (Hall 2011). Öppna 
jämförelser får inte vara ett substitut för gott omdöme vad gäller ledning 
och styrning. Öppna jämförelser är (än så länge) till sin karaktär ett mjukt 
informerande styrmedel som är frivilligt att följa och som saknar rättsliga 
sanktioner.33 Det betyder att öppna jämförelser kan brukas i enskilda kom-
muner på det sätt man där finner bäst. Indikatorerna kan exempelvis viktas i 
förhållande till varandra så att de bättre speglar kommunala ambitioner, eller 
så kan egna, lokala indikatorer formuleras som kompletterar eller ersätter de 
nationella i något eller några avseenden. Det finns inga standarder knutna till 
indikatorerna i öppna jämförelser som säger vilket värde som ska uppnås på 
en viss indikator. Jämförelserna är relativa, vilket innebär att varken rikets 
medelvärde eller ett grönt resultat behöver vara bra. Om många kommuner 
endast strävar efter ett genomsnittligt resultat innebär det således på sikt en 
kvalitetssänkning, men fortfarande kommer 25 procent av kommu nerna att 
ha ett grönt värde. Ingenting hindrar dock att man i en kommun bestämmer 
sig för tröskelvärden för när ett indikatorvärde är bra eller tillräck ligt bra, 
bortom genomsnittet.

33 De föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som nyligen publicerats 
(SOSFS 2011:09) definierar visserligen kvalitet (”en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller …
enligt lagar och andra föreskrifter …och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter”). Den 
som bedriver verksamhet kan emellertid enligt samma styrdokument välja att ställa ytterligare krav genom 
att sätta egna mål eller följa krav i olika standarder, förutsatt att dessa inte står i strid med författningar.
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Kvalitetsstyrning, kvalitetsledning, kvalitetssäkring, kvalitetssystem, 
 kvalitetsranking, kvalitetsindikatorer, mäta för att leda, mäta för  resultat. 

Se där några företeelser som figurerar i den kvalitetsmätningsbölja som de 
senaste 10-15 åren sköljt över den offentliga sektorn. Böljan är ett globalt 
fenomen, likartade företeelser finns inom hela OECD-området om än med 
nationella variationer. Öppna jämförelser är ett svenskt uppföljningssystem 
som baseras på en uppsättning centralt fastlagda indikatorer vilka årligen 
redovisas offentligt, och som på ett likartat och jämförbart sätt beskriver 
verksamheter inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen med avseende 
på deras kvalitet. 
 I denna rapport undersöks och analyseras öppna jämförelser med avseende 
på systemets logik och rimlighet i förhållande till befintlig forskning om 
 kvalitets  mätningar, vilka samvariationer som finns mellan de indikatorer som 
systemet är uppbyggt kring, om och hur öppna jämförelser används för ledning 
och styrning i några GR-kommuner, hur centrala aktörer i sammanhanget 
tänker sig att öppna jämförelser ska användas av brukare. Mot bakgrund av 
rapportens undersökningar och resonemang i dessa frågor förs också avslut-
ningsvis en diskussion kring hur verksamhetsledare och politiker kan och 
bör förhålla sig till information av det slag som öppna jämförelser erbjuder.
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