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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förord
”Det här ska vi hålla ögonen på” sa Elisabeth Hajtowitz, verksamhetschef för
Göteborgsregionens FoU i Väst 1999–2011, och expert i den statliga utredningen
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. I utredningen
lämnas flera olika förslag på insatser för att främja kunskapsutveckling och
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Ett av förslagen handlade om bättre
struktur för verksamhetsuppföljning inklusive utveckling av socialtjänststatistik,
nationella kvalitetsindikatorer och system för Öppna jämförelser – ÖJ (SOU 2008:18).
Flera lokala FoU-projekt, FoU-cirklar och nätverksmöten om evidensbaserad praktik
och ÖJ kom att genomföras. Hösten 2010 inleddes ett FoU-projekt för att främja en
kvalificerad hantering, analys och användning av ÖJ i förbättringsarbete inom
äldreomsorgen. Rapporten från det projektet, Öppna jämförelser – ett styrmedel i
tiden eller hur kunde det bli så här? behandlar ÖJ:s principer och tänkta användning
samt hur jämförelserna användes i tre kommuner (Lindgren, Ottoson & Salas 2012).
Rapporten låg sedan till grund för en FoU-cirkel med chefer inom äldreomsorgen och
verksamhetsutvecklare i kommunerna i Göteborgsregionen.
FoU i Väst deltog 2010–2016 i arbete utifrån nationella överenskommelser för en
evidensbaserad praktik. Utifrån detta bildades regionala samverkans- och
stödstrukturer (RSS). RSS följer oftast regiongränserna, men utgörs i Västra
Götalandsregionen av de fyra kommunalförbunden. GR utgör alltså en RSS; med egen
FoU-verksamhet. FoU i Väst publicerade 2012–2015 årliga rapporter med
sammanställningar av ÖJ-resultat inom olika områden1. Syftet var att göra ÖJ-resultat
mer lättillgängliga och användbara i kommunernas beslutsfattande. RSS ingår numera
i det så kallade Partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Här drivs flera
olika nätverk, bland annat Nätverk för stöd till uppföljning och analys i socialtjänsten.
Idag ligger fokus i detta nätverk snarare på individbaserad systematisk uppföljning
(ISU) inom socialtjänsten än på ÖJ, som baseras på gruppdata.
Nästan tio år efter att ÖJ infördes inom äldreomsorgen ville forskare vid Göteborgs
Universitet undersöka vad som hänt med detta system. Med anslag från Forte kunde
forskningsprojektet Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt – Om
innebörd, användning och konsekvenser av Öppna Jämförelser genomföras (Forte
2016–00485). Projektet pågick mellan 2017 och 2019 och har hittills resulterat i två
vetenskapliga artiklar som analyserar delaspekter på användningen av ÖJ.
Presentationer av studien i nationella sammanhang väckte också intresse och för att
kunna nå ut bredare till svenska aktörer vände sig forskarna till FoU i Väst för att
undersöka möjligheten att presentera sina resultat i en FoU-rapport. FoU i Väst tyckte
att idén var tilltalande och kan härmed presentera en rapport från projektet, där ÖJ
sätts in i en bredare kontext, samt där såväl kvantitativa som kvalitativa resultat från
studien presenteras samlat för första gången.
Göteborg september 2021
Margareta Forsberg
FoU-chef, Göteborgsregionen, FoU i Väst
Vård- och omsorg om äldre, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, funktionshinder,
social barn- och ungdomsvård, stöd till brottsoffer samt våld i nära relationer.
1

5

Öppna jämförelser efter tio år inom socialtjänsten – relevans, användning och konsekvenser

Sammanfattning
Att mäta och jämföra verksamheters kvalitet är sedan slutet av 1990-talet ett centralt
inslag i den offentliga sektorn i många länder. I Sverige är Öppna jämförelser (ÖJ) ett
av de mest utvecklade och förekommande systemen för detta, med årliga jämförelser
inom bland annat hälso- och sjukvård och socialtjänst. Att mäta och jämföra kvalitet
är givetvis inte ett mål i sig. För att ha någon mening måste mätresultat också
analyseras och användas. I denna rapport redovisas de viktigaste resultaten från ett
forskningsprojekt som undersökt och analyserat hur strategiska aktörer inom
socialtjänsten i svenska kommuner uppfattar betydelsen, användningen och
konsekvenserna av ÖJ. Vad som motiverat en sådan undersökning beskrivs i
rapportens första kapitel.
För att sätta in ÖJ i sitt nationella sammanhang ges i kapitel 2 en översiktlig
beskrivning av systemets bakgrund i Sverige. Den finner vi i statliga åtgärder som
införandet av socialtjänstlagens kvalitetsparagraf med krav på systematiskt
kvalitetsarbete samt satsningar på mer evidensbaserad praktik i socialtjänsten, men
även i kommunala projekt och nätverk för kvalitetsutveckling. Vidare beskrivs hur ÖJ
är uppbyggt och tänkt att fungera, vilka aktörer som är involverade i samt vilka
indikatorer och datakällor som jämförelserna använder sig av.
I rapportens kapitel 3 introduceras först det idémässiga och förvaltningspolitiska
tankegods som ligger till grund för det ökade intresset för granskning i det moderna
samhället och som fått en del samhällsforskare att tala om att vi lever i ett
granskningssamhälle. Enligt Power (1997) som myntat begreppet The Audit Society
uppkom ett ökat behov av reglerad granskning i Storbritannien och övriga västvärlden
särskilt under 1980-talet. Detta som konsekvens av bedrägerier och missförhållanden
inom företagsvärlden som inte hade upptäckts i tid av granskningsorganen. Tidigare
hade revisionen mest sysslat med stickprovsgranskning av verifikationer, men
revisionens inriktning ändrades nu till att granska och säkerställa att de granskade
organisationerna faktiskt har egna kontroll- och granskningssystem. Det blev tydligt
att revision ytterst handlar om riskhantering. Detta ställer krav på de berörda
organisationernas verksamheter att i ökad grad bli ”granskningsbara”, vilket kan driva
fram ökad standardisering. Behovet av ökad granskning kan i sig självt således bidra
till att de granskade verksamheterna förändras.
I kapitel 3 presenteras också en del empirisk forskning som undersökt hur ÖJ och
liknande informationssystem används inom socialtjänsten och angränsande
verksamhetsområden. Mönstret i tidigare forskning är att det finns en medvetenhet
bland personalen om svårigheten att finna mått på och genomföra mätningar av
kvalitet inom välfärdsverksamheter, men att detta inte tycks hindra att dessa mått och
mätningar kan vara meningsfulla och användbara för olika syften. ÖJ-systemet har
således gjort tydliga avtryck inom berörda verksamheter. Det finns dock ingen tidigare
forskning som undersökt hur politiker och tjänstepersoner inom den svenska
socialtjänsten uppfattar och använder ÖJ-systemet för ledning och styrning, och hur
de uppfattar dess konsekvenser för personal, medborgare och brukare. Detta är en
brist med tanke på systemets potentiella betydelse för dessa grupper och för den
kommunala demokratin. Det är denna brist som vi försöker eliminera genom
föreliggande rapport och dess empiriska undersökningar.
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I kapitel 4 konstrueras en undersökningsmodell baserad på tidigare forskning om
användning av kvalitetsmätningssystem. Där identifierar vi (oberoende och beroende)
variabler för att det ska bli möjligt att göra empiriska undersökningar om användning
av ÖJ i socialtjänsten. Detta är nödvändigt för att det ska vara möjligt att jämföra
användningen av ÖJ med motsvarande mätningssystem i andra länder. Först
konstateras att sådana system kan användas både i det formella styrsystemet och i mer
informella sammanhang, och användningen kan vara både rationell/instrumentell och
mer symbolisk. Samtliga dessa perspektiv är relevanta vilket innebär att
implementering av sådana system inte nödvändigtvis innebär att informationen
faktiskt används för rationella syften. I internationell forskning används performance
measurement systems som en samlingsbeteckning på prestations-. redovisnings- och
kvalitetsmätningssystem. I vår enkätundersökning valde vi dock att utgå ifrån den
klassifikation som är en av de mest citerade och använda i samtida forskning, nämligen
Behn (2003) som identifierat åtta olika sätt för ledare att använda dylika system
(utvärdera, kontrollera, budgetera, motivera, främja, belöna/bestraffa, lära och
förbättra). För att undersöka olika sätt att använda detta slags system bedömer vi att
olika undersökningsmetoder behövs. Det är troligt att formella metoder, till exempel
enkäter, fångar upp formella aspekter av användning, medan mer informella aspekter
har lättare att komma till uttryck vid intervjuer, fokusgrupper eller deltagande
observation. För att få både en bred och djup förståelse av ÖJ:s användning har vi
därför kombinerat enkäter med intervjuer.
I kapitel 5 presenteras enkätundersökningen från 2018 riktad till 544 politiker och
tjänstepersoner i ett slumpmässigt urval av 55 kommuner om hur ÖJ används inom
socialtjänsten. Undersökningen visade att ÖJ-systemet är välkänt och etablerat inom
socialtjänsten, men mer bland socialtjänstens ledande tjänstepersoner än bland
socialtjänstens politiker. Både politiker och tjänstepersoner gav uttryck för en relativt
positiv bild av ÖJ och dess förmåga att beskriva verksamheten på ett relevant och
tillförlitligt sätt. De framhöll att ÖJ är användbart för att jämföra verksamheten i
förhållande till andra kommuner och över tid, för att identifiera förändringsbehov och
för att redovisa verksamheten till överordnade enheter. Information från ÖJ tycks även
vara användbar för dialog med verksamhetsansvariga, som underlag för strategisk
planering och resursfördelning, och för att kontrollera att verksamheten genomförs på
förväntat sätt. Enkätstudien visade att användningen av ÖJ har påverkat attityder,
styrformer och även vissa verksamhetspraktiker, men tycks inte i någon större
utsträckningen ha påverkat personalens arbetsförhållanden och inte heller
socialtjänstens brukare i mer konkret hänseende. Det förefaller rimligt att ÖJ bidragit
till ett ökat intresse för kvalitetsfrågor både bland politiker och inom förvaltningen,
och att ÖJ bidragit till ett ökat fokus på ständiga förbättringar. Det var dock få
respondenter som angav att ÖJ tydligt har bidragit till nya innovativa lösningar inom
socialtjänsten. Snarare finns vissa indikationer på ökad standardisering och
homogenisering av socialtjänstens verksamheter där utrymmet för lokala lösningar ges
mindre plats.
I kapitel 6 görs ett nedslag i tre kommuner som i enkätundersökningen rapporterat
stor användning av ÖJ, för att kunna ge en bild av hur jämförelserna används när de
faktiskt används. Utgångspunkten är två frågor; hur kommunen kom att använda sig
av ÖJ och hur dess användning ser ut idag. Vad gäller den första frågan fanns olika
vägar in. I två av kommunerna handlade det om att kommunen stod inför en krisartad
situation ekonomiskt och kvalitetsmässigt. I den situationen kom det in nya personer
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som hade ett förhållningssätt som gav ÖJ stort utrymme i det förändringsarbete som
ansågs vara nödvändigt. Den här vägen in kan kallas för ”Det kritiska läget”. Den andra
vägen in i arbetet med ÖJ, i den tredje kommunen, kan kallas för ”Traditionens makt”
och står för att ÖJ egentligen inte innebar så stora förändringar för kommunen. I
denna kommun hade de arbetat med liknande egna system för uppföljning och under
en övergångsperiod så använde de båda för att sedan övergå enbart till ÖJ.
Beträffande frågan hur kommunerna använder ÖJ idag så hade de tre kommunerna
sina egna förhållningssätt till ÖJ, men något som de hade gemensamt var en
pragmatisk hållning. ÖJ användes för att lösa praktiska utmaningar för verksamheten,
men det handlade inte, som det var avsett, om att identifiera kvalitetsbrister och
åtgärda dem utan i stället användes ÖJ för att begränsa kostnader och på ett
kontrollerat sätt göra neddragningar i verksamheten. I någon kommun var de positiva
till att använda sig av ÖJ för att jämföra sig med andra, men då handlade det i första
hand om hur de kunde hitta rätt neddragningsområden. I någon kommun var de i
stället negativa till att jämföra sig med andra. ÖJ användes också för att kunna stå emot
enskilda chefers äskanden om mer resurser där ledningen kunde jämföra
verksamheter och se vilka som hade en låg kostnadsprofil. Den övergripande bilden av
denna del i forskningen var alltså att ÖJ användes i första hand för att hålla ordning
på kommunens ekonomiska situation.
I det avslutande kapitel 7 konstaterar vi att ÖJ-systemet är välkänt och etablerat inom
den kommunala socialtjänsten och att både politiker och tjänstepersoner gav uttryck
för en relativt positiv bild av ÖJ och att dess användningsområden sträcker sig långt
utöver de som statsmakterna har tänkt sig. Fallstudierna ger rika exempel på främst
den pragmatism som tycks finnas härvidlag. Vi konstaterar även att en del av ÖJ:s
konsekvenser kan vara eftersträvansvärda, det gäller bland annat ett ökat fokus på
kvalitetsfrågor och ett ökat brukarperspektiv. Men vi konstaterar också att andra
konsekvenser kan vara mer problematiska, till exempel att en ökad likriktning inom
hela kommunsektorn kan innebära risk för oklart lokalt ansvar för socialtjänsten.
När det gäller framtiden för ÖJ inom socialtjänsten så finns det en hel del kritik mot
ÖJ och liknande system. Tillitsdelegationen och dess begrepp tillitsbaserad styrning
för fram kritik mot den omfattande statistikinsamling som sker inom välfärdsområdet
– dock utan särskilt tydliga förslag om vilken statistik som kan undvaras.
Riksrevisionen som nyligen granskat ÖJ är kritisk mot att ÖJ:s indikatorer mäter
socialtjänstens förutsättningar och processer, men inte verksamhetens resultat. En
annan invändning är att systematisk uppföljning borde fokusera på klient/brukarnivån – inte organisationsnivån. Men regelverket för verksamhetsuppföljning
och kvalitetssäkring är inte helt tydligt på socialtjänstens område. Till skillnad från
hälso- och sjukvården som har bestämmelser som uttryckligen tillåter samtliga
vårdgivare att hantera personuppgifter i sin egen verksamhet och registrera uppgifter
i regionala och nationella kvalitetsregister, saknas i princip motsvarande
bestämmelser för socialtjänsten.
Det finns dock en del som talar för en framtid för ÖJ. I slutbetänkandet till ny
socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) slås fast att
kunskapsbaserad verksamhet med god kvalitet förutsätter förbättrad
verksamhetsuppföljning, vilket i sin tur ställer krav på förbättrad statistik. I
betänkandet nämns ÖJ explicit på flera ställen, vilket indikerar att det är mer än ett
kortlivat managementkoncept. ÖJ-systemet tycks alltså ha uppnått en viss grad av
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institutionalisering inom socialtjänsten. En annan faktor som talar för att ÖJ kommer
att finnas kvar är coronapandemin och dess inverkan på främst äldreomsorgen.
Kritiken mot smittspridning och höga dödstal inom främst äldreomsorgen kommer
troligtvis att öka efterfrågan på jämförande statistik och kvalitetsmätningar inte minst
från media och externa granskare.
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1 Inledning
Lena Lindgren

Den svenska välfärdssektorn har i likhet med många andra länder genomgått
omfattande reformer under de senaste tre årtiondena, varav flera kan hänföras till det
paraply av idéer och verktyg som har kommit att kallas New Public Management
(NPM). NPM innefattar företagsinspirerade styrformer inom offentlig förvaltning,
samt nyttjande av privata utförare av offentligt finansierade tjänster via upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling eller kontraktering genom lagen om valfrihet.
Genom dessa reformer har uppföljning, utvärdering och tillsyn fått ett mycket starkt
ökat utrymme i styrningen av välfärdstjänster. Granskningssamhället är ett begrepp
som myntats för att beskriva denna utveckling som bland annat implicerar till synes
ständigt växande anspråk på offentliga organisationer att dokumentera, mäta och
redovisa kvaliteten och resultatet av sina verksamheter.
Ett centralt inslag i NPM och granskningssamhället är kvalitetsmätning eller
prestationsmätning (på engelska performance measurement) som innebär löpande
uppföljning enligt fasta rutiner för att regelbundet mäta, jämföra och bedöma vad som
görs i en verksamhet och resultatet av det. Informationen är normalt kvantitativ och
hämtas från registerdata samt regelbundna enkätundersökningar. Skärpta krav på
transparens och övervakning, i kombination med en utveckling av digital teknologi
med enorma möjligheter att lagra och kommunicera flöden av information, har gjort
att kvalitetsmätning kommit att bli en internationell ”policy-boom” i många länder.
Det gäller främst inom hälso- och sjukvård och skola som länge varit föremål för detta
slags mätning medan socialtjänst, som denna rapport handlar om, är mer av en
nykomling i sammanhanget såväl internationellt som i Sverige.
I Sverige är Öppna jämförelser (ÖJ) ett av de mest utvecklade och vanligast
förekommande systemen för uppföljning av olika välfärdstjänsters kvalitet. Namnet
ÖJ lanserades första gången 2006 när Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) presenterade en
indikatorbaserad redovisning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 2
Sedan dess och med början i kommunernas äldreomsorg 2007 har ÖJ succesivt införts
inom alla områden inom socialtjänsten. SKR driver på egen hand ÖJ även inom andra
områden; folkhälsa, förskola, grundskola, gymnasieskola, företagsklimat,
samhällsplanering och säkerhet.
Att mäta, jämföra och bedöma verksamheters kvalitet är givetvis inte ett mål i sig för
den form av uppföljning som kvalitetsmätning utgör. För att ha någon reell mening
måste ett mätresultat analyseras och användas. Hur det sker beror på vilka behov och
prioriteringar som är för handen, men att tjäna som underlag för förbättring och
verksamhetsutveckling brukar ses som överordnat andra användningar, exempelvis
2 Grunden till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är de tidigare organisationerna Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet som 2007 slogs samman till Sveriges Kommuner och
Landsting, och 2019 bytte namn till SKR. För enkelhets skull används i det följande beteckningen SKR
även om det vid vissa tillfällen handlar om Sveriges Kommuner och Landsting eller Svenska
Kommunförbundet.
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styrning och ansvarsutkrävande. Det gäller även ÖJ vars övergripande mål är att
stimulera utvecklingen av en jämlik socialtjänst med god kvalitet.
Samtidigt som det finns stark tilltro till kvalitetsmätning som ett verkningsfullt verktyg
för förbättring och verksamhetsutveckling, finns det begränsat empiriskt stöd för att
ÖJ används och har förväntad nytta. Frågan om nytta handlar inte bara om huruvida
ÖJ är verkningsfullt, men också om vad ÖJ kostar i form av administrativt arbete på
nationell nivå och för de kommuner vars verksamhet granskas (Forsell & Ivarsson
2016). Till detta kan också läggas att kommunerna tidigare själva valt hur de följer upp
socialtjänstens kvalitet, medan ÖJ implicerar nationellt bestämda indikatorer för att
utveckla och säkerställa god kvalitet i socialtjänsten, vilket möjligen kan begränsa
viljan att använda ÖJ.
Mot denna bakgrund har vi i ett forskningsprojekt, finansierat av Forte (2017–2019),
undersökt och analyserat hur strategiska aktörer inom socialtjänsten i svenska
kommuner uppfattar betydelsen, användningen och konsekvenserna av ÖJ, samt hur
skillnader mellan kommuner i nu nämnda bemärkelser kan förklaras. Syftet med
denna rapport är att redovisa de viktigaste iakttagelserna och resultaten från detta
projekt. Utöver det är syftet också att samla upp några av de tendenser, teman och
resultat som framträder och diskutera vart ÖJ och liknande system för
kvalitetsmätning är på väg.
Rapporten är i det följande disponerad så här:
Kapitel 2 ger en översiktlig beskrivning av ÖJ:s bakgrund och drivkrafter, hur systemet
är uppbyggt och tänkt att fungera, samt vilka indikatorer och datakällor som
jämförelserna använder sig av.
I rapportens kapitel 3 introduceras först det idémässiga och förvaltningspolitiska
tankegods som ligger till grund för det ökade intresset för granskning i det moderna
samhället, och som fått en del samhällsforskare att tala om att vi lever i ett
granskningssamhälle. Vidare presenteras empirisk forskning som undersökt hur ÖJ
och liknande informationssystem används inom socialtjänsten och angränsande
verksamhetsområden.
I kapitel 4 beskrivs en del tidigare forskning om användning av
kvalitetsmätningssystem inom offentliga organisationer. Ur denna har vi härlett
begrepp och (oberoende och beroende) variabler som ligger till grund för den
undersökningsmodell som väglett våra studier av ÖJ:s användning och konsekvenser
i kommunerna, och vars resultat presenteras i de följande två kapitlen.
Kapitel 5 innehåller en presentation av en enkätundersökning som 2018 riktades till
544 politiker och tjänstepersoner i ett slumpmässigt urval av 55 kommuner om hur ÖJ
används inom socialtjänsten.
Kapitel 6 ger en bild av hur jämförelserna används när de faktiskt används, baserat på
intervjuer med tjänstepersoner och politiker i tre kommuner som i
enkätundersökningen rapporterat stor användning av ÖJ.
Avslutningsvis, i rapportens kapitel 7, samlas trådarna upp och vi diskuterar några av
de tendenser och teman som framträder i rapportens föregående kapitel, samt
avslutningsvis vart ÖJ är på väg.
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2 Vad är Öppna jämförelser?
Lena Lindgren

2.1 Hur och varför skapades ÖJ?
I sin grundkonstruktion är kvalitetsmätning inte det nya och förut okända verktyg som
det ofta framställs som utan snarare delvis en återbruksprodukt. Även om språkbruket
inte är precis lika så kan ÖJ:s idémässiga kärna spåras ända tillbaka till slutet av 1800talet och Fredrick W. Taylors tidsstudier och styrningsmodeller (Scientific
Management) inom industrin. Inom offentlig sektor finner vi inslag av detta slags
tänkande i programbudgetering och nollbasbudgetering på 1960–1970-talen.
Kvalitetsbegreppet och koncept som Total Quality Management lanserades inom den
offentliga sektorn på 1980-talet, men började utvecklas inom bilindustrin redan på
1940-talet (Lindgren 2014). Socialtjänsten har brukat betraktas som en nykomling i
det sammanhanget, men redan i 1974 års socialutredning påtalas behovet av
uppföljning av verksamhetens kvalitet:
Den statistiska beskrivningen av socialvårdens förutsättningar och verksamhet … bör
utformas så att den kan vara underlag för beslut om inriktningen och utformningen av
socialvårdens verksamhet på riks-, region- och lokalnivå; hjälpmedel för uppföljning
och kontroll av socialvårdens innehåll och verkningar (SOU 1974:39, s. 368).

I tillägg till dessa allmänna historiska rötter och kvalitetsmätningars koppling till NPM
och granskningssamhället, har ÖJ inom socialtjänsten några mer påtagliga nutida
rötter och inspirationskällor. 3 I slutet av 1990-talet var bristande och varierande
kvalitet i kommunal verksamhet, inte minst inom äldreomsorgen, en dominerande
problembild som föranledde statliga utredningar, förstärkta resurser samt ökad statlig
styrning. Här kan till exempel nämnas införandet av en ny paragraf i socialtjänstlagen
(SoL) 1998 som stadgade att socialtjänsten (inklusive äldreomsorgen) ska vara av ”god
kvalitet”, en paragraf som året därpå förstärktes med en formulering som ställer krav
på att ”kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande säkras”. I
samband med paragrafens införande genomförde Socialstyrelsen flera kartläggningar
av kommunernas kvalitetsarbete inom socialtjänsten och arbete med
brukarundersökningar och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen. Ungefär
samtidigt som SoL:s kvalitetsparagraf kom, såg också den så kallade evidensrörelsen
dagens ljus inom socialtjänstområdet.
Samtidigt med dessa och andra statliga insatser pågick, med stöd av SKR, en rad
utvecklingsprojekt i många kommuner, exempelvis Jämförande kvalitetsnätverk, som
gick ut på att utforma metoder för att jämföra sig med varandra utifrån lokala behov
och kunskapsintressen. Allt fler kommuner anslöt sig till projektet som växte till ett
nationellt projekt, Jämförelseprojektet med ett 30-tal kvalitetsnätverk för olika
verksamhetsområden. Det projektet avslutades formellt 2010 men en del av dess
arbete bidrog till formande av kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Kolada
drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samarbete mellan staten
3 Beskrivningen av ÖJ:s bakgrund i det följande bygger, där inte annat anges, på Lindgren, Ottoson &
Salas (2012); Lindgren (2019); Montin (2015).
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och SKR och innehåller data som bygger på offentlig statistik samt uppgifter som
kommuner och landsting registrerar frivilligt. Kommunernas kvalitet i korthet och
Kostnad per brukare är ytterligare två databaser vid denna tid med nära koppling till
ÖJ.
Ännu en påtaglig inspirationskälla till ÖJ är de nationella kvalitetsregister inom hälsooch sjukvården som på 1970-talet skapades av läkare i syfte att öka kunskapsnivån
inom det egna specialistområdet. Länge var dessa registers användning begränsad till
professionen. Från 1990 och framåt har staten avsatt resurser samt tecknat
överenskommelser med SKR för att göra registren mer öppna samt förbättra och öka
användningen av dem som grund för uppföljning av vården. Som nämnts inledningsvis
lanserades beteckningen Öppna jämförelser första gången 2006 när Socialstyrelsen
och SKR gemensamt presenterade en indikatorbaserad redovisning av hälso- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet, bland annat baserad på sagda kvalitetsregister.
Mot den bakgrunden, och med påverkan från det arbete som inletts inom hälso- och
sjukvården, startade 2007 på regeringens uppdrag även ett samarbete mellan
Socialstyrelsen och SKR för att utveckla ett nationellt system för jämförelser av
kommunernas äldreomsorg och hemsjukvård. Det följdes av nya regeringsuppdrag till
Socialstyrelsen som gick ut på att intensifiera utvecklingen av ÖJ, öka tillgången till
data av god kvalitet inom socialtjänstens alla områden och öka användningen av
registerdata som datakällor samt tillgängligheten till och användningen av insamlade
data för olika målgrupper.
De första tre åren, 2007–2009, drevs samarbetet mellan Socialstyrelsen och SKR i två
separata spår, där organisationerna publicerade sina egna öppna jämförelser. Den
första gemensamma rapporten publicerades 2010. Idag utgör ÖJ ett rikstäckande
system för jämförelser av kvalitet inom hälso- och sjukvård samt alla områden
inom socialtjänsten. Som redan nämnts driver SKR på egen hand ÖJ inom flera
andra områden.

2.2 Styrning och involverade aktörer
Arbetet med ÖJ inom socialtjänsten var länge en del av regeringens satsning på mer
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och styrdes av tidsbegränsade
regeringsuppdrag och handlingsplaner (Socialdepartementet 2009, 2015). Från och
med 2019 ingår ÖJ inom socialtjänsten i Socialstyrelsens generella uppdrag
rörande uppföljning och statistik inom sitt verksamhetsområde, även om inte ÖJ
specifikt nämns i den förordning som reglerar myndighetens instruktion (SFS
2015:284). Fortsatt ses den senaste handlingsplanens mål och principer för samarbete
som det dokument som styr arbetet med ÖJ. Socialstyrelsen har 2020 också startat ett
utvecklingsprojekt för ÖJ, vilket samordnats med ett regeringsuppdrag att se över
möjligheten att utveckla ÖJ inom fler områden; HVB-, stödboenden, jour- och
familjehem (Riksrevisionen 2021; Socialdepartementet 2020; Socialstyrelsen 2020a).
I arbetet med ÖJ inom socialtjänstområdet är flera aktörer involverade vars inbördes
roller successivt kommit att utformas. Regeringen fattar beslut och tilldelar de medel
som krävs via uppdrag till Socialstyrelsen och genom överenskommelser med
SKR. Socialstyrelsen
utvecklar
och
publicerar
indikatorer
för
socialtjänstens
verksamhetsområden inom ramen för sitt myndighetsuppdrag,
varvid ÖJ ses som en del av myndighetens nationella kunskapsstyrning. SKR ger
på olika sätt stöd till
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kommuner och regioner i användandet av ÖJ för analys och förbättringsarbete, bland
annat i form av en handbok och analysmallar. Vårdföretagarnas roll är att förankra
arbetet med ÖJ bland privata vård- och omsorgsgivare, medan Famna har en
motsvarande roll bland idéburna vård- och omsorgsgivare. Dessa aktörer ingår
tillsammans i en samverkansgrupp som leds av Socialstyrelsen, och där även Rådet för
främjande av kommunala analyser (RKA) är representerat (Riksrevisionen 2021;
Socialstyrelsen 2020a).
Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) byggdes upp 2010–2016 som en del
av regeringens satsning på evidensbaserad praktik i socialtjänsten, med finansiering
av staten och genom överenskommelser och samverkansavtal med SKR. Alla regioner
har ingått i någon form av RSS, ibland organiserad inom regionala FoU-verksamheter.
Hur arbetet går till inom respektive RSS varierar stort, men några har valt att stödja
sina kommuner i deras arbete med ÖJ (Riksrevisionen 2021). Sedan 2016 ingår
RSS:erna, tillsammans med Socialstyrelsen och SKR och några andra centrala
aktörer i det så kallade Partnerskapet för långsiktig samverkan i syfte att verka för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
(SKR 2021a).

2.3 Hur är ÖJ tänkt att fungera?
Idén med ÖJ är att kunna jämföra socialtjänstens kvalitet mellan kommuner i hela
Sverige med hjälp av indikatorer. Målgrupper för jämförelserna är framför allt
kommunala beslutsfattare, chefer och verksamhetsutvecklare. ÖJ kan användas för att
skapa öppenhet, ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande, samt
initiera analyser och diskussioner lokalt och nationellt om verksamheternas
kvalitet, samt ge underlag för styrning och ledning (Socialstyrelsen 2021a). På
liknande sätt förklarar SKR att ÖJ kan användas av ansvariga tjänstepersoner och
politiker för att analysera verksamheten, lära av varandra, förbättra kvalitet och
effektivitet samt som grund för återkoppling kring måluppfyllelse och kvalitet på
levererade tjänster (SKR 2021b, Socialdepartementet 2015).
Att döma av Socialstyrelsens och SKR:s beskrivningar av ÖJ:s syften är fokus främst
inriktat på lokal verksamhetsutveckling, men jämförelserna ska också kunna
användas för nationell uppföljning och styrning. Den slutsatsen stärks av
att rapporteringen till ÖJ är frivillig, och inga formella konsekvenser är heller
kopplade till ett dåligt mätresultat. Utöver socialtjänstlagens stadgande att
socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att verksamheten systematiskt och
fortlöpande ska utvecklas och säkras finns ingen reglering av ÖJ i lag eller förordning
(Riksrevisionen 2021). ÖJ kan därför ses som ett mjukt styrmedel som med hjälp
av kunskap vill få dem vars verksamhet är föremål för mätning att förbättra
densamma. Under ytan döljer sig emellertid en hårdare form av styrmedel. Genom
ÖJ:s öppna publicering och ranking aktiveras en i forskning om kvalitetsmätning
välkänd skambeläggande mekanism som kan tvinga fram en förbättring i en viss
riktning. Kontroll och styrning kan därmed förstås som en underförstådd och
indirekt funktion av ÖJ (Lindgren 2019).
ÖJ:s huvudsyfte är dock som sagt att jämförelserna ska användas för att utveckla
socialtjänstens kvalitet, men hur det ska gå till och vilken förbättring som kan ske är
upp till kommunerna själva att bestämma. Någon analys av orsaker till variationer i
mätresultat lämnas inte i samband med deras publicering. Det är något som
kommunerna måste göra lokalt, liksom att bestämma vilka förbättringsåtgärder som
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behöver vidtas. För att underlätta användningen av ÖJ har både Socialstyrelsen och
SKR utformat analyshandböcker, andra rapporter och ett webbaserat jämförelseverktyg samt organiserat dialogmöten i form av konferenser och kurser (Lindgren
2019). Vidare har sedan 2010 särskilt riktade statliga bidrag getts till SKR för
utveckling av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) för kunskapsutveckling
inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård (SKR 2014; SKR 2021c;
Statskontoret 2015).

2.4 Indikatorer och datakällor
ÖJ är som nämnts ett verktyg eller system för uppföljning som använder på förhand
bestämda kvantifierbara indikatorer och bakgrundsmått för att fortlöpande mäta,
jämföra och bedöma vad som görs i en verksamhet och resultatet av det. En indikator
är ett observerbart, indirekt mått som används för att beskriva något som inte låter sig
mätas med direkta mått. För ÖJ inom socialtjänsten har indikatorer tagits fram av
Socialstyrelsen i samarbete med SKR, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
Bakgrundsmått är mått på de förutsättningar som råder i kommunen i stort, främst
kostnader och demografi.
ÖJ inom socialtjänstområdet omfattade till en början endast äldreomsorg. Sen dess
(2007) har ett flertal verksamheter tillkommit och idag utgör ÖJ ett rikstäckande
system för uppföljning av kvalitet för alla delområden inom socialtjänsten. Inom varje
delområde har över tid nya indikatorer tillkommit, några tagits bort och andra
förändrats. Generellt tycks det ha skett en kraftig ökning av antalet indikatorer och
bakgrundsmått inom alla delområden. Sammantaget omfattar ÖJ inom socialtjänsten
omkring 400 indikatorer och bakgrundsmått.
Data för ÖJ:s indikatorer och bakgrundsmått hämtas från flera olika datakällor;
officiell statistik, register, årliga webbenkäter, samt databasen Kolada. Registren som
används avser ekonomiskt bistånd, insatser för barn och unga, äldre och personer med
funktionsnedsättning, bostadsmarknaden, totalbefolkningen och kronofogdens
verksamhetsstatistik. Webbenkäten innehåller tio delenkäter, en med
gemensamma frågor och en vardera för respektive socialtjänstområde, och riktas
till alla Sveriges kommuner där den person som svarar ombeds lämna
uppgifter på kommun- respektive stadsdelsnivå. Kolada innehåller uppgifter om
kommunernas ekonomi, befolkning, med mera. (Socialstyrelsen 2020b).
En mer noggrann diskussion om indikatorernas innehåll för alla delområden inom
socialtjänsten ryms inte i denna rapport. Dock kan konstateras att de vanligaste
indikatorerna är sådana som kan besvaras med ”finns” eller ”finns inte”, exempelvis
vissa rutiner, överenskommelser, kartläggningar, bedömningsmetoder. Det innebär
att det som mäts är vad som kan kallas struktur- och processkvalitet, medan
indikatorer som mäter resultatkvalitet förekommer i mycket begränsad utsträckning,
om än med visst undantag för mått som andel biståndsmottagare över tid. Det beror
bland annat på att det inte finns en tradition av att följa upp resultat av insatser på en
generell nivå i socialtjänsten. Forskning om dylika frågor är svagt utvecklad och
juridiska förutsättningar gör det svårt att använda denna typ av data (Riksrevisionen
2021). För att illustrera det nu sagda beskrivs i tabellen nedan indikatorer för ÖJ inom
ekonomiskt bistånd.
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Tabell 2.1 Indikatorer i Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd 2020
Aspekter av
ekonomiskt bistånd
Strukturkvalitet
–verksamhetens
förutsättningar

Processkvalitet

– hur verksamheten
genomförs

Resultatkvalitet

– vad verksamheten
åstadkommer

Indikatorer och bakgrundsmått

•

Socialjour med socionomer alla dagar hela dygnet.

•

Aktuell samlad plan för handläggarnas
kompetensutveckling.

•

Aktuella rutiner för: i) information om samordnad
individuell plan, och ii) att inte röja skyddade
personuppgifter.

•

Genomsnittlig väntetid till nybesök är max 14 dagar.

•

Erbjuder minst en kommunal arbetsmarknadsinsats
till i) alla personer över 24 år, och ii) inom en månad
till alla personer 18–24 år.

•

Erbjuder enklare hushållsekonomisk rådgivning.

•

Aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt
bistånd och missbruk, socialpsykiatri, barn och unga,
hemlöshet.

•

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan
ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, primärvården, vuxenpsykiatrin.

•

Aktuell överenskommelse om samverkan med
bostadsföretag/hyresvärdar i) på övergripande nivå,
och ii) i enskilda ärenden.

•

Aktuell rutin vid indikation på att vuxen utsatts för
våld av närstående.

•

Strukturerad utredningsmall som inkluderar barns
situation används i alla utredningar.

•

Använder standardiserade bedömningsmetoden i) FIA
och ii) FREDA-kortfrågor.

•

Använder i) AUDIT för riskfylld alkoholkonsumtion, ii)
DUDIT för att upptäcka drogrelaterade problem, och
iii) resultat från systematisk uppföljning till
verksamhetsutveckling.

•

Genomfört systematisk uppföljning uppdelat på kön,
samt använt resultat från densamma till
verksamhetsutveckling.

•

Använt resultat från system.

• Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av
samtliga vuxna biståndsmottagare i kommunen/
stadsdelen.
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En indikator är inte värdeneutral utan en tolkning och förenkling av den verksamhet
som är föremål för mätning. Att analysera de närmare 400 indikatorer som ÖJ inom
socialtjänsten omfattar, var och en för sig och tillsammans, med avseende på indikatoreller datakvalitet ligger bortom syftet med denna rapport. Nämnas kan emellertid att
Socialstyrelsen i sin bedömning av indikatorer som ska ingå i ÖJ tillämpar ett antal
kriterier som innebär att en indikator av god kvalitet ska vara tydlig i vad den mäter,
på ett godtagbart sätt mäta det den avser att mäta, ange riktning för vad som är bra
eller dåligt mätresultat, samt vara relevant och påverkningsbar för de som ska använda
mätresultatet. På myndighetens webbplats klargörs att ÖJ inte ger en heltäckande bild
av kvalitet i socialtjänsten. Mätresultaten behöver kompletteras med andra underlag
som är relevanta för verksamheten i fråga, samt tolkas med hänsyn till lokala
förutsättningar (Socialstyrelsen 2021a).
Resultatet av ÖJ:s mätningar inom socialtjänsten presenteras årligen av
Socialstyrelsen, separat för de olika delområdena, med tabeller färgade med grönt, gult
och rött som rangordnar de 25 procent kommuner som har högst resultat (grönt), de
50 procent med genomsnittliga resultat (gult) respektive de 25 procent med lägst
resultat (rött). För äldreomsorgen publicerades tidigare resultat också i den så kallade
Äldreguiden (Socialstyrelsen 2021b). En hel del av de mått som ÖJ använder
publiceras också av SKR på deras webbplats och av RKA i databasen Kolada.
Mätresultatet per indikator visas som ett medel- eller medianvärde, baserat på
hopslagna mätresultat för enheter inom kommunen. För vissa områden publiceras
mätresultat även på enhetsnivå. För alla indikatorer anges det nationella genomsnittet,
och när mätresultat presenteras blir det tydligt vilka kommuner som har mycket,
genomsnittligt eller lite av den kvalitet som en viss indikator mäter. Jämförelserna är
emellertid relativa och varken det nationella genomsnittet eller en grön indikator
innebär nödvändigtvis ett bra mätresultat. Tidigare publicerades tämligen omfattande
resultatrapporter, men dessa har ersatts av kortare faktablad för respektive delområde.
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3 Granskningssamhället och
tidigare studier med relevans för
Öppna jämförelser
Staffan Johansson

3.1 Öppna jämförelser som exempel på
”granskningssamhället”
I denna rapports inledande kapitel nämndes att ÖJ är ett exempel på The Audit society,
eller ”granskningssamhället” vilket är den svenska benämningen. Men vad menas med
ett granskningssamhälle, och har vi verkligen fått ett sådant? Begreppet Audit society
myntades av den brittiske forskaren Michael Power, i boken The Audit Explosion som
gavs ut 1994, där han skriver:
The word ’audit’ is being used in the UK with growing frequency. In addition to
financial audits, there are now environmental audits, value for money audits,
management audits, forensic audits, data audits, intellectual property audits, medical
audits, teaching audits, technology audits, stress audits, democracy audits and many
others besides. More generally, the spread of audits and other quality assurance
initiatives means that many individuals and organizations now find themselves subject
to audit for the first time and, notwithstanding protest and complaint, have come to
think of themselves as auditees. Indeed, there is a real sense in which 1990s Britain has
become an audit society. (Power, 1994:1)

Tre år senare gav Michael Power ut The Audit Society – Rituals of Verification (1997),
en bok som blivit ett av de mest citerade samhällsvetenskapliga arbetena under de
senaste decennierna. Power menar, med stöd från studier i bland annat Storbritannien
och USA, att det finns skäl att tala om ett granskningssamhälle men också, vilket är
mer intressant, att den typ av granskning som införts i dess följd inte innebär minskade
risker för organisationerna i fråga och för samhället, utan snarare tvärtom, vilket vi
återkommer till längre fram.
Innan vi går in på begreppet granskningssamhälle och dess uppkomst, är det på sin
plats att fundera över varför det behövs granskning av olika verksamheter och hur olika
organisationers verksamheter kan granskas. Det intuitiva svaret på frågan är att det
alltid behövs granskning när människor tilldelas makt och handlingsutrymme, särskilt
då stora värden står på spel. Det bakomliggande teoretiska problemet med att anförtro
resurser och ge mandat brukar benämnas ”agency-problemet”, det vill säga hur
balansera mellan förtroende och kontroll i sammanhang där informationsasymmetri,
egenintressen och risker föreligger. Utan risker, inget behov av redovisning, och inget
behov av reglering eller revision.
Principal-agentteorin används vid analys av förhållandet mellan företagsägare och
företagsledare, men också mellan väljare och valda, mellan förtroendemän och
förvaltning,
och
mellan
förvaltningsledning
och
verksamhetsansvariga.
Utgångspunkten är att principalen anförtror agenten resurser och mandat, att förvalta
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för principalens räkning (för en lättillgänglig beskrivning av principal-agentteorin, se
till exempel Swedberg, 1999).
Figur 3.1 Relationen mellan huvudaktörerna enligt principal-agentteorin
Pr

Principalen tar en risk genom att anförtro agenten resurser och mandat. Första frågan
som dyker upp blir givetvis vad principalen behöver veta om A:s förvaltning, och
följdfrågan blir vilken agentens redovisningsskyldighet gentemot principalen är, det
vill säga vad vill/bör agenten berätta för principalen. För att informationsutbytet ska
ske på ett förutsägbart sätt, där agenten inte utnyttjar sitt informationsövertag på ett
otillbörligt sätt, eller där principalen ställer orättmätiga krav på agenten, har båda
parterna intresse av att förhållandet dem emellan regleras. Denna reglering brukar
man lösa med hjälp av en tredje part – redovisaren – som ska ha en oberoende ställning
i förhållande till de andra parterna. I affärssammanhang och även inom offentlig
förvaltning är det revisionen som har denna roll. Principal, agent och revisor har ett
gemensamt intresse av att uppdraget och ansvarsutkrävandet sker på grundval av
formaliserade villkor, och i principal-agentteorin pratar man om fördelen med så
kallade "hårda data", mätningar som ger samma utfall oberoende av vem som gör
mätningen (Ijiri, 1975). Redovisaren är revisorns förlängda arm inom organisationen,
och de båda aktörernas roller blandas ibland samman. Revisorns normer
internaliseras i redovisarens, som förutsätts inte bara vara lojal mot de båda
motparterna utan även agera professionellt. Sättet att organisera förhållandet mellan
berörda parter är sedan länge institutionaliserat, och är sällan föremål för någon
diskussion inom organisationer eller på samhällsnivå (Olsen, 2015).
Principalens förtroende för agenten och agentens ansvarskänsla är viktiga moraliska
utgångspunkter som underlättar relationerna mellan parterna; som Power (1997)
skriver: "trust releases us from checking". Med erfarenheter av mänskliga brister och
frestelser som finns i situationer där stora ekonomiska värden står på spel, har
inblandade parter ett intresse av att granskningen formaliseras. Detta innebär
naturligtvis inte att alla former av granskningar är ändamålsenliga, och kan även
innebära att vissa former av granskning inte förmår undanröja eller motverka de risker
som de utlovar. Hur är det då med den typ av granskning som ligger i linje med de
rationaliserade idéer och myter som följer av granskningssamhällets logik?

3.2 Uppkomsten av granskningssamhället
Som framgick inledningsvis är granskningssamhället en sentida företeelse. Enligt
Power (1997) uppkom ett ökat behov av reglerad granskning i Storbritannien och
övriga västvärlden särskilt under 1980-talet. Detta som konsekvens av bedrägerier och
missförhållanden inom företagsvärlden som inte hade upptäckts i tid av
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granskningsorganen. Tidigare hade revisionen mest sysslat med stickprovsgranskning
av verifikationer, men revisionens inriktning ändrades sedermera mot att granska och
säkerställa att de granskade organisationerna faktiskt har egna kontroll- och
granskningssystem. Det blev tydligt att revision ytterst handlar om riskhantering.
Enligt Power (1997) är organisationernas egna styrsystem en kontroll av första
ordningen och den externa granskningen av dessa system är kontroll av den andra
ordningen. Det är denna arbetsfördelning som fått organisationers ledningar att
utveckla styrsystem som är kompatibla med revisionell granskning. Den övergripande
logiken bakom systemen är att, som Power uttrycker det: "making things auditable".
För att göra organisationers verksamheter ”auditable” krävs dels att man konstruerar
standarder och kategorier, dels att dessa dokumenteras, just för att de ska kunna
revideras i efterhand av olika slags granskare. Aktiviteter som uppfyller dessa krav får
revisionell legitimitet, och tar plats i organisationernas lednings- och styrsystem som
något som blir svårt att ifrågasätta och kritisera bland dem som anses behöva granskas.
Dessa institutionella förändringar av revisionen skedde samtidigt med de reformer
inom offentlig sektor som går under benämningen New Public Management, som
utlovade mer värde för pengarna än den traditionella tröga byråkratin som den skulle
ersätta (Hood,
1995).
Denna förvaltningsmodell med konkurrerande
serviceleverantörer skapade i sig själv ökade behov av standardiserade system för
granskning (Power, 1997). Om man ska utsätta offentlig serviceproduktion för privat
konkurrens behöver man ju en opolitisk, opartisk skiljedomare och granskare som
kräver standardiserade, lättreviderade kvalitets- och styrsystem. Enligt Power är
emellertid revision inte den enda granskningsform som finns inom offentlig sektor.
Tillsyn och inspektion bygger på en delvis annorlunda logik, det vill säga att göra
nedslag och andra slags stickprov på de verksamhetsrutiner och den dagliga praktik
som pågår inom verksamheterna. Enligt Power är inspektion första ordningens
granskning och revision andra ordningens granskning. Power visar dock på att även
tillsyn och inspektion allt mer har utvecklats mot andra ordningens granskning, det
vill säga att tillsynsorganen i första hand undersöker om systemen är på plats. Power
(1997) skiljer härvidlag även mellan revision (audit) och utvärdering (evaluation) som
två olika slags granskningsmodeller där revisionen i huvudsak intresserar sig för
redovisade prestationer (output) medan professionerna är mest intresserade av
verksamhetens effekter (outcome) när olika verksamheter granskas (Power, 1997).

3.3 Effekter av granskningssamhället
Om vi nu kan se logiken och drivkrafterna bakom granskningssamhället, är det också
intressant att se på effekterna. Powers (1997) empiriska exempel från universiteten,
sjukvården, skolan och socialtjänsten i Storbritannien, är visserligen några decennier
gamla men det är tydligt att införandet av audit inte enbart innebär en avspegling och
en kontroll av pågående verksamhet utan även en gradvis transformering av den
granskade verksamheten. När en verksamhet som är förhållandevis ostandardiserad
till sin karaktär utsätts för revisionell granskning eller för nya revisionsorienterade
styrsystem, så är det första steget att skapa avgränsade granskningsobjekt. I denna
process gynnas sådana organisatoriska aktiviteter som låter sig beskrivas i
kvantifierbara produktionsstandardtermer på bekostnad av övriga aktiviteter. Och
eftersom sådana verksamheter utvecklas som mallar för framgångsrika verksamheter,
så omformar de verksamheterna i standardiserad riktning. All revision/audit handlar
ytterst om att förebygga och förhindra risker, och eftersom det är stora ekonomiska
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och mänskliga värden som står på spel i företag och förvaltningar så blir riskhantering
en strategisk uppgift för företags- och förvaltningsledningar.
I boken Organizational uncertainty (Power, 2007) visas att intresset allt mer
förskjutits från operational risk till reputational risk. Det är viktigt, menar Power, att
se att det inte bara är företagen själva som blivit fixerade vid risk. Det finns många
fristående organisationer – ibland ideella organisationer och konsultföretag – som har
intresse av frågor som har med olika slags risker att göra. Det finns alltså ett samspel
mellan externa aktörers intresse för "reputational risk" och interna organisatoriska
förhållanden, och hur dessa triggar varandra. Och att det inte är fråga om lösa
kopplingar och fasadrenovering, som antogs av nyinstitutionalisterna på sjuttio- och
åttiotalen (Meyer & Rowan, 1977; Brunsson och Olsen, 1991), utan mer en kolonisering
av organisationerna. Power (2007:143) visar tydligt på att när dessa externa
rankningssystem väl finns, så internaliseras de i berörda organisationer och blir en del
av deras egna riskhanterings- och styrsystem. Enligt Power (2007) innebär inte detta
en minskad risk för organisationernas verksamheter utan tvärt om en ökad risk, just
eftersom organisationerna tvingas ge lägre prioritet åt de risker som finns inbyggda i
deras kärnverksamheter (first order risk) och ge högre prioritet åt de risker som finns
förknippade med organisationens yttre image och rykte (second order risk). Denna
prioritering är egentligen inte så märklig givet att organisationernas ledningar ser
organisationernas överlevnad som det viktigaste målet, men man kan givetvis fråga sig
hur verksamhetsorienterad och innovativ en organisation verkligen är om den ständigt
och till varje pris ängslas för sitt rykte och sin image.
När det gäller empirisk forskning om hur granskningssamhällets idéer tillämpats som
system för prestationsmätning (Performance measurement, PM), så följer Sverige ett
liknande mönster som flera andra OECD-länder. När jämförelser har gjorts mellan
olika länders PM-system har Sverige framhållits som ett intressant fall eftersom det
har likheter med både anglosaxiska länder som Storbritannien beträffande täckning,
omfattning och transparens, och även med kontinental-europeiska länder som
Tyskland, Frankrike och Schweiz angående frivillighet, begränsade sanktioner och
policykänslighet (Kuhlmann, 2010; Kuhlmann & Jäkel, 2013; Brusca & Montesinos,
2016). Dessa jämförelser och analyser har dock endast genomförts på en övergripande
nationell nivå där lokala erfarenheter inte har undersökts.

3.4 Studier av Öppna jämförelser i Sverige
ÖJ är som sagt en form av kvalitetsmätning vars förekomst drivits fram av
granskningssamhällets utveckling. Över tid har en hel del studier i ämnet sett dagens
ljus, varav flera riktat fokus på jämförelsernas användning.
En av de första studierna genomfördes av Lindgren, Ottoson & Salas (2012) som
granskade ÖJ utifrån en rad olika perspektiv: dels ÖJ:s logik och rimlighet i
förhållande till forskning om liknande mätsystem, dels kvaliteten i ÖJ:s indikatorer
och datakällor, dels samvariation mellan olika indikatorer, dels centrala aktörers
uppfattning om jämförelsernas tänkta användning, dels ÖJ:s faktiska användning i tre
kommuner i Göteborgsregionen. Vad gäller den faktiska användningen är slutsatsen
att ÖJ fått en särställning som underlag för ledning och styrning av äldreomsorgen i
förhållande till andra underlag. Samtidigt litar man inte fullt ut på att mätresultatet
stämmer med verkligheten, inte ens i den egna kommunen, vilket en del av rapportens
titel Hur kunde det bli så här? är tänkt att illustrera.
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Andra studier med fokus på äldreomsorg, som bygger på data från landets alla
kommuner, har funnit att den offentliga publiceringen av kvalitetsjämförelser, i
kombination med en avsevärt ökad uppmärksamhet i media, medverkat till att sätta
äldreomsorgen på den politiska agendan. Det är i sin tur förmodligen en bidragande
orsak till att en majoritet av socialchefer och verksamhetschefer i landets kommuner
säger sig ha fått ett ökat intresse för kvalitetsfrågor och därför använder ÖJ för
verksamhetsförbättring. ÖJ har exempelvis integrerats i administrativa processer och
rutiner, samt gett upphov till ökad dialog mellan olika aktörer och nivåer. Även här
gäller dock att man trots det stora intresset inte litar på att ÖJ ger en valid bild av
äldreomsorgens kvalitet. Därtill finns inga belägg för att äldreomsorgens kvalitet ökat
som en konsekvens av ÖJ:s användning (Vårdanalys 2013; Health Navigator 2014;
Hanberger & Lindgren 2019).
Så långt studier som uppmärksammat ÖJ:s användning inom äldreomsorgen. Studier
av ÖJ inom äldreomsorgen har emellertid även analyserat indikatorerna med avseende
på datakvalitet och bland annat. funnit följande: Många indikatorer har en medicinsk
karaktär, medan aspekter som i omsorgsforskning värderas högt ges mindre utrymme
(Johansson 2011). Indikatorer som mäter brukares upplevelse av personalens
bemötande påverkar påtagligt deras bedömning av äldreomsorgen i sin helhet
(Lindgren, Ottoson & Salas 2012). Det finns inget samband mellan storleken på
omsorgens budget och de äldres nöjdhet med omsorgen (Kajonius & Kazemi 2014;
Tengblad med flera 2016). I stället förklarar bakgrundsfaktorer som kommunens
ekonomiska situation, invånarnas utbildning och ålder en stor del av variationen i
mätresultat mellan kommuner (Vårdanalys 2013).
En relativt tidig undersökning av Blomgren & Waks (2010) gällde hälso- och
sjukvården men är relevant också för socialtjänsten. Den handlade om hur ÖJ används
för ledning och styrning i fyra landsting. Analysen pekar på att ÖJ-systemet har satt
tydliga spår i organisationernas övergripande styrdokument, strategier och beslut om
resurstilldelning, och att ÖJ bidragit till att etablera ”ett nytt tänk” som innebär att
styrningen i allt högre grad baseras på resultatmätningar. Även här är de intervjuade
medvetna om svårigheten i att mäta kvalitet och resultat, att ÖJ förmodligen inte ger
en sann bild av verkligheten, men att denna bild är den bästa som i dagsläget finns att
tillgå.
När det gäller andra områden inom socialtjänsten så har Agevall Gross et al (2015),
undersökt hur ÖJ används inom socialtjänstens brottsofferstödjande arbete, med
fokus på våld i nära relationer, och identifierat ett antal problem därvidlag. Ett är att
den kommunala socialtjänsten möter en väldigt liten del (cirka 7 procent) av
kommunernas våldsutsatta, vilket innebär svårigheter att avspegla dessa verksamheter
och problem. Övriga (93 procent) som utsätts för våld och som aldrig kommer i kontakt
med socialtjänsten faller således utanför ÖJ. Ett annat problem är att ÖJ fokuserar på
process- och strukturindikatorer inom brottsofferområdet och därför inte kan ge
tydliga besked om verksamheternas resultat. Ett tredje och mer generellt problem är
att intervjupersonerna fann att det var svårt att fånga och värdera kvalitet i det
brottsofferstödjande arbetet genom ÖJ, främst på grund av stora svårigheter med att
standardisera arbetet inom tjänsteproducerande organisationer. Trots dessa
besvärliga omständigheter, så ställde sig de flesta intervjupersonerna positiva till idén
bakom ÖJ. Personalen vill veta om de gör rätt och om arbetet de utför kan sägas hålla
hög kvalitet. Att kvalitet är viktigt råder det således konsensus kring, men huruvida ÖJ
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har potential att kvalitetsutveckla kommunernas arbete med brottsoffer är inte lika
givet.
Carlstedt & Jakobsson (2017) har undersökt hur ÖJ används inom kommuners sociala
barnavård genom att analysera processen hur det går till när indikatorer identifieras
och bestäms, samt hur dessa sedan tar plats i tabeller, dokument och planer och
används för olika syften. Trots att intervjuade chefer och kvalitetsutvecklare inom
socialtjänsten har distans till och kritik mot dessa mått och mätningar, så är det ändå
tydligt att de använder dessa, bland annat för att underbygga sina argument till
exempel i olika förhandlingar med politiker om verksamhetens resursbehov. Ett
bestickande exempel som redovisas i artikeln gäller indikatorn samverkan där en
intervjuad berättar att det räcker att ha ett avtal om samverkan där a gör x och b gör y
för att hamna på grönt i ÖJ, men det behöver inte innebära att man gör någonting
tillsammans.
Hjärpe (2017) undersökte med hjälp av etnografiska fältstudier på ett socialkontor vad
som händer när ÖJs kvantitativa logik möter det sociala arbetets kvalitativa logik.
Analysen visade att detta möte skapar konflikter som ibland hanteras med hjälp av
särkoppling, men det hindrar inte att användarna ändå använder måtten och
mätningarna för att underbygga sina argument i olika situationer. I Hjärpes
doktorsavhandling (2020) fördjupas frågan om hur socialt arbete påverkas av ökad
kvantifiering; hur siffror används för att styra socialarbetares bedömningar och beslut,
vilka gensvar denna sifferstyrning får, samt vilka konsekvenserna är av kvantifieringsoch mätaktiviteter för hur kunskap konstrueras på socialtjänstkontoret. Studien visar
att sifferstyrningen ibland hjälper och ger socialarbetare "tydliga" riktlinjer i samband
med hektiska arbetsscheman. Dessutom kan mätningar fungera som ”ammunition”
när socialarbetare förhandlar och kräver resurser. Dock visas att sifferstyrningen även
har lett till nya sätt för socialarbetare att förstå och prata om sina uppgifter, som ökar
distansen till klienterna och exkluderar kunskap som uppfattas som subjektiv.
Vi kan alltså se ett mönster i tidigare forskning som tyder på att det finns en
medvetenhet bland personalen om svårigheten i att finna mått på och genomföra
mätningar av kvalitet inom välfärdsverksamheter, men att detta inte tycks hindra att
dessa mått och mätningar kan vara meningsfulla och användbara för olika syften. ÖJsystemet har således gjort tydliga avtryck inom berörda verksamheter. Det finns dock
ingen tidigare forskning som undersökt hur politiker och tjänstepersoner inom den
svenska socialtjänsten uppfattar och använder ÖJ-systemet för ledning och styrning,
och hur de uppfattar dess konsekvenser för personal, medborgare och brukare. Detta
är en brist med tanke på systemets potentiella betydelse för dessa grupper och för den
kommunala demokratin. Det är denna brist som vi försöker eliminera genom
föreliggande rapport.
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4 Hur kan användning av
kvalitetsmätningssystem
undersökas?
Staffan Johansson

4.1 Vad menas med ”användning”?
Det finns omfattande forskning om hur prestationsmätningssystem (PM) såsom ÖJ
används, där många olika typer av användning har identifierats, med förbättring,
styrning och kontroll, samt ansvarsutkrävande som huvudkategorier (Van Dooren et
al 2015). Med ett institutionellt perspektiv på organisationer kan de möjliga
användningsområdena utökas till att inkludera symboliska och signalerande
funktioner (Feldman och March, 1981) och även användas som "panoptikon" för att
övervaka och disciplinera organisationens personal (Macintosh & Quattrone, 2010). Vi
håller öppet för samtliga dessa perspektiv vilket innebär att vi utgår från att
implementering av sådana system inte nödvändigtvis innebär att informationen
faktiskt används för rationella syften (Johansson & Siverbo, 2009).
I den internationella forskningen används begreppet performance measurement
systems (PM) som en samlingsbeteckning på prestations-, redovisnings- och
kvalitetsmätningssystem. Vi har dock i det följande valt att främst använda oss av
begreppet ”kvalitetsmätning” som beteckning på fenomenet Öppna jämförelser
eftersom det är vedertaget i den svenska kontexten. När vi refererar till internationell
forskning om liknande system använder vi oss ibland av begreppet ”PM-system”.
Dessa system kan följaktligen användas för många syften, och olika intressenter kan
antas ha olika syften med systemen (se till exempel Clarkson et al 2010; Van Dooren
et al 2015). Inför vår undersökning valde vi att utgå ifrån den klassifikation som är en
av de mest citerade och använda i samtida forskning, nämligen Behn (2003) som har
identifierat åtta olika sätt för ledare att använda PM-system (utvärdera, kontrollera,
budgetera, motivera, främja, belöna/bestraffa, lära och förbättra).
Figur 4.1 Illustration av olika tänkbara sätt att använda ÖJ
Rationellt

Symboliskt

Formellt

Underlag för resurstilldelning,
utvärdering, lärande,
ansvarsutkrävande etc.

Informellt

Intern förhandling för att få saker
gjorda, till exempel omprioritering
eller bestraffa personal.

Extern marknadsföring i syfte att visa
omvärlden att socialtjänsten är en
modern legitim organisation som
förtjänar stöd.
Visa personalen att ledningen har koll på
dem och att kvalitet (enligt ledningens
definition) är viktigt.

PM-systemet är givetvis ett av de mest centrala styrinstrumenten för samtliga
organisationer och förväntas därför användas för styrning, kontroll och lärande. Vi vill
här också hålla öppet för att kvalitetsmätningssystem som ÖJ också kan ha en
betydelse även i den informella organisationen, det vill säga i sammanhang som inte
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nödvändigtvis har en officiell prägel utan i sammanhang där chefer och andra vill få
saker att hända (saker som inte nödvändigtvis är sanktionerade av den politiska
ledningen). ÖJ kan därigenom även få en disciplinerande funktion på så sätt att
personalen kan uppleva sig vara övervakade av ledningen och ÖJ-systemet. När man
vill undersöka olika sätt att använda PM är det troligt att formella
undersökningsmetoder, till exempel enkäter, har lättare att fånga upp de formella
aspekterna av användning, medan de mer informella aspekterna har lättare att komma
till uttryck vid intervjuer, fokusgrupper eller deltagande observation. Vi valde därför
att kombinera enkäter med intervjuer för att få en både bred och djup förståelse för
hur ÖJ används.

4.2 Vilka faktorer kan förklara användningsmönster och
dess konsekvenser?
Användning av PM i offentliga organisationer kan enligt tidigare forskning förklaras
av många olika faktorer (se till exempel Askim, 2007; Moynihan & Landuyt, 2009). En
av de mest heltäckande översikterna för att identifiera faktorer som avgör användning
av PM har gjorts av Kroll (2015), som skiljer mellan miljöfaktorer, organisatoriska och
individuella faktorer. Exempel på miljöfaktorer är politisk konkurrens. Exempel på
organisatoriska faktorer är dels generella såsom organisationens storlek och
organisationskultur, dels PM-specifika faktorer, såsom PM-systemets mognad,
ledningsstöd och administrativ stödkapacitet. Exempel på individuella faktorer bakom
användningen är arbetslivserfarenhet, position och ålder. De fyra faktorer som hade
störst betydelse i Krolls (2015) forskningsgenomgång kommer att presenteras i
ordningsföljd eftersom de används i vår empiriska undersökning.
Den viktigaste och mest framträdande faktorn i Krolls (2015) genomgång var PMsystemets mognad och relevans, eftersom mogna system förväntas tillhandahålla
policyrelevanta data, anpassar rapporteringen till användarnas krav, kopplar
information till mål och strategiska planer, och erbjuder riktmärken i förhållande till
andra organisationer. Indikatorerna har därför hög legitimitet och användbarhet, både
internt och externt när organisationer vill jämföra sig med liknande organisationer. Vi
kan således förvänta oss att: Om användarna uppfattar ÖJ-systemet som ett relevant
och moget mätsystem så kommer de att uppfatta det som användbart i ledningsarbetet.
Den näst viktigaste faktorn som identifierades av Kroll (2015) var externa intressenters
engagemang och stöd, eftersom dessa kan hjälpa till med att identifiera meningsfulla
indikatorer och signalera till de ansvariga att de ska prestera väl. Denna aspekt kan
vara särskilt viktig för ÖJ-systemet, eftersom det samlar in information från brukare
och klienter. Vi kan således förvänta oss att: Om användarna uppfattar att viktiga
externa intressenter ägnar uppmärksamhet åt ÖJ-systemet kommer de att finna det
användbart i ledningsarbetet.
Den tredje viktigaste faktorn var ledningsstrukturens stöd för PM-systemet. Upplevt
ledningsstöd är en viktig indikation på att systemet tas på allvar och om det verkligen
är nödvändigt för politiker och tjänstepersoner att anstränga sig för att använda sina
knappa resurser för sådant. Vi kan således förvänta oss att: Om användarna uppfattar
att den egna ledningsstrukturen starkt stöder ÖJ-systemet, så kommer de att uppfatta
det som användbart i ledningsarbetet.
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Förekomsten av administrativt stöd var enligt Kroll (2015) den fjärde viktigaste
drivkraften bakom användning och definieras av i vilken utsträckning organisationen
har avsatt resurser för mätning och analys. På lokal nivå kan detta undersökas genom
att undersöka om det finns adekvat informationsteknologi, men det kan även finnas
stödresurser på regional och nationell nivå som underlättar användning. Vi kan således
förvänta oss att: Om användarna uppfattar att ÖJ-systemet stöds av underlättande
resurser och funktioner, så kommer de att uppfatta det som användbart i
ledningsarbetet.
Vi ville även undersöka hur politiker och tjänstepersoner uppfattar ÖJ-systemets
konsekvenser för brukare och personal, eftersom införandet av ÖJ inte bara handlar
om framtagning av ny information utan också kan ses som en form av ”mjuk reglering”
av socialtjänsten (Mörth, 2004). Här är det viktigt att påpeka att det även finns
forskning som har visat att nya styrsystem ibland införs för att organisationen vill
framställa sig som modern men att systemet främst får symbolisk betydelse men inte
några avgörande effekter för berörda verksamheter och dess klienter (Johansson &
Siverbo, 2009). Med stöd från Van Dooren et al (2015) utgår vi dock ifrån att
användning av ÖJ bland politiker och tjänstepersoner kan medföra förändrade
attityder inom socialtjänstens organisationer men också få konsekvenser för sättet att
styra, för brukarna, samt för personalens arbetssituation, enligt modellen i figur 4.2.
Figur 4.2 Undersökningsmodell för enkätstudien

Systemets
relevans
(mogenhetsgrad)
Stöd från
ledningsstrukturen
Administrativt
stöd
Stöd från externa
intressenter

Politikers och
tjänstepersoners
användning av ÖJ
för olika syften:
utvärdera/jämföra,
kontrollera,
budgetera,
motivera, främja,
belöna/bestraffa
samt lära och
förbättra

Konsekvenser för:
• Attityder
• Styrformer
• Verksamheten

Utöver dessa frågor som vi hämtat från tidigare forskning och som är centrala i vår
undersökningsmodell, ställde vi två ytterligare frågor. En fråga handlade om
sammanhanget där ÖJ används, det vill säga huruvida man använder ÖJ tillsammans
med politiker, kollegor, brukare, anhöriga, andra kommuner, privata utförare eller
mest som ett slags referensmaterial för att själv få information om verksamheten. Vi
ställde även en fråga om användningsformatet, det vill säga om respondenternas
uppfattningar och användning av rapporter i pappersformat, Excelfiler på datorn,
regionala rapporter etcetera.
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5 Enkätstudien
Staffan Johansson

5.1 Empiriskt urval
I syfte att få en bred och någorlunda representativ bild av hur politiker och
tjänstepersoner inom Sveriges kommuners socialtjänstverksamheter använder ÖJ
beslöt vi att genomföra en enkätundersökning. Den praktiska delen av denna
genomfördes 2018 av SCB på uppdrag av forskargruppen. Processen inleddes med att
vi inom forskargruppen tog fram ett stratifierat urval av kommuner genom att vi utgick
från deras officiella kommunnummer. För att säkerställa en så stor geografisk
spridning som möjligt valdes var sjätte kommun genom hela nummerserien från
Stockholms län till Norrbottens län. Vi ville ha en bred representation av politiker och
tjänstepersoner, så listan av respondenter skulle inkludera samtliga
socialnämndspolitiker (eller motsvarande inom till exempel vård- och
omsorgsnämnder), förvaltningschefer, linjechefer, ekonomichefer, stabspersoner
såsom kvalitetskoordinatorer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig
samordnare och fackliga företrädare i utvalda kommuner. Respondenternas namn
identifierades sedan med hjälp av kommunernas informationsfunktioner. Detta
förfarande gav en lista på 1284 individer i 55 kommuner, vilken översändes till SCB
tillsammans med enkätformuläret och ett följebrev.
SCB omvandlade enkätformuläret och följebrevet till webbaserat format (se bilaga 2)
som skickades till samtliga respondenter i fyra olika omgångar, den första i mitten av
april 2018 och den avslutande i slutet av juni 2018. Resultat i form av Excel-filer
levererades av SCB under sensommaren 2018. SCB lyckades identifiera 1163 mottagare
med korrekta e-postadresser, och av detta antal möjliga svar inkom 544 svar, varav 214
var politiker och 330 tjänstepersoner. Svarsfrekvens för gruppen tjänstepersoner blev
alltså 66,8 procent, medan den för gruppen politiker blev 32,0 procent. När vi gjorde
en bortfallsanalys framkom att i ett tiotal kommuner hade ingen av politikerna
besvarat enkäten. Vi tolkade detta som att i dessa kommuner används ÖJ mycket lite
eller inte alls av politikerna, och om man skulle räkna bort dessa politiker från den
totala populationen skulle svarsfrekvensen uppgå till drygt 50 procent för den
återstående gruppen politiker.
När det gäller gruppen politiker hade det givetvis varit önskvärt med en högre
svarsfrekvens, men svarsfrekvensen är i sig ett intressant resultat. En rimlig tolkning
är att de politiker som trots tre påminnelser inte svarat på enkäten, har gjort detta val
eftersom de uppfattat sig ha begränsade erfarenheter av ÖJ. Det finns således goda skäl
att anta att de politiker som ändå valt att besvara enkäten finns i kategorin politiker
som avsätter relativt mycket tid för sitt politikeruppdrag och/eller verkar i kommuner
som prioriterar ÖJ-systemet relativt högt.
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5.2 Mått och mätningar
Själva enkätformuläret baserades på de analytiska aspekter på användning som
identifierats i tidigare forskning och som presenterats i föregående avsnitt. De flesta
fasta svarsalternativ byggde på en femgradig Likertskala: mycket hög grad – ganska
hög grad – delvis/varken eller – ganska låg grad – mycket låg grad, samt vet ej, där de
olika svarsalternativen även kunde omvandlats till en poängskala (5, 4, 3, 2 och 1
poäng). Medelvärdena för svaren bildade sedan index mellan 1 och 5 för de beroende
och oberoende variablerna. Följande aspekter på användning och dess konsekvenser
undersöktes i enkäten:
•

Användarnas syften bakom användning av ÖJ.

•

Användarnas uppfattningar om mätsystemets mognad.

•

Användarnas uppfattningar om externa intressenters involvering.

•

Användarnas uppfattningar om ledningsstöd.

•

Användarnas uppfattningar om administrativ stödkapacitet.

•

Användarnas användningssammanhang.

•

Användarnas användning av olika rapportformat.

•

Användarnas uppfattningar om förändrade attityder.

•

Användarnas uppfattningar om förändrad styrningspraxis.

•

Användarnas uppfattningar om förändrade verksamheter för klienterna.

•

Användarnas uppfattningar om personalkonsekvenser.

Enkätfrågornas ordalydelse redovisas i bilaga 2. Enkäten innehöll också öppna frågor
där respondenterna kunde ge kommentarer och exempel på användning och
konsekvenser av ÖJ-systemet.
De ÖJ-rapporter som publiceras täcker nio olika områden inom socialtjänsten.
Respondenterna fick därför ange vilka områden de främst refererade till när de svarade
på enkäten. Flest angav äldreomsorgen (44%), därefter kom socialtjänsten som helhet
(36%) och funktionshinderområdet (30%) kom på tredje plats. Bland politikerna var
dock socialtjänsten som helhet det vanligaste svaret. Detta kan vara viktigt att ha i
åtanke när resultaten tolkas. En stor del av dem som besvarat enkäten utgår antagligen
främst från de områden där kommunen har ett omsorgsuppdrag (till exempel
gentemot äldre och funktionshindrade), till skillnad från de delar av socialtjänsten som
arbetar förebyggande eller har mer repressiva uppgifter.

28

Öppna jämförelser efter tio år inom socialtjänsten – relevans, användning och konsekvenser

5.3 Redovisning av enkätens resultat
Kännedom om ÖJ samt uppfattningar om dess relevans
En av enkätens inledande frågor var ett slags sammanfattning av hur väl ÖJ som
företeelse och system var känt bland respondenterna.
Tabell 5. 1 Kännedom om Öppna jämförelser bland politiker och tjänstepersoner (procent)
Mycket
hög grad

Ganska
hög grad

Ganska
låg grad

Mycket
låg grad

Inte alls

Summa

Politiker

20

32

20

14

14

100

Tjänstepersoner

41

34

15

4

6

100

Samtliga

33

33

17

8

9

100

Som framgår av tabell 5.1 ansåg två tredjedelar av respondenterna att de känner till ÖJ
i mycket eller ganska hög grad. Här finns en stor skillnad mellan politiker och
tjänstepersoner. Bland tjänstepersonerna var det 75 procent som ansåg att de känner
till ÖJ i ganska eller mycket hög grad, medan motsvarande procenttal för politikerna
var 52 procent. Skillnaden mellan politiker och tjänstepersoner härvidlag var inte
oväntad men kan vara viktig att känna till när övriga resultat tolkas.
En av enkätfrågorna (fråga 7) gällde respondenternas syn på olika aspekter på PMsystemets kvalitet och ”mognad”. Det sammansatta indexet ”systemmognadsindex” är
ett medelvärde av de enkla indexen för varje enskild fråga/variabel. (Tecknet * innebär
att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan politikers och tjänstepersoners
medelvärden, och tecket † att det finns statistiskt signifikanta skillnader i
svarsfördelningen enligt chi2 test vilket är en testmetod som brukar användas i sådana
sammanhang.) Vi har här och i kommande frågor även valt att ange hur stor andel av
respondenterna som angivit ”vet ej”, eftersom vi anser att de svaren är lika intressanta
som de som har en mer tydlig åsikt om ÖJ-systemet.
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Tabell 5.2 Uppfattningar om Öppna jämförelsers kvalitet och mognad
som prestationsmätningssystem
Medelvärde poäng
Samtliga

Politiker

ÖJ ger
tillförlitlig
information

3,51

3,79

ÖJ ger aktuell
information

3,50

ÖJ ger
jämförbar
information vs
andra
kommuner

Andelen ”vet inte”
(procent)
Tjänstepersoner

Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

Signifikant
skillnad
politiker/
tjänstepersoner?

3,35

14

16

12

*

3,68

3,40

13

17

12

*

3,75

3,91

3,67

12

14

11

*

ÖJ ger
jämförbar
information
mellan
verksamheter

3,43

3,60

3,34

19

23

17

*

ÖJ avspeglar
väl
verksamheters
innehåll

3,37

3,60

3,25

17

20

16

*

ÖJ lagom
många
indikatorer

3,37

3,57

3,26

23

25

22

*

Systemmognadsindex

3,49

3,69

3,38

Resultatet i tabell 5.2 visar att respondenterna hade en förhållandevis positiv syn på
ÖJ-systemets förmåga att tillhandahålla information som är tillförlitlig, aktuell och
avspeglar verksamheten väl. Och framför allt uppfattades ÖJ-systemet som
användbart om man vill jämföra den egna kommunen med andra kommuner. Att
samtliga medelvärden med god marginal överstiger 3 visar på att det fanns en övervikt
bland de positivt inställda, och andelen som svarat ”vet inte” eller inte lämnat svar
understiger 20 procent, utom i frågan om ”lagom många indikatorer”. Majoriteten av
respondenterna tycks uppskatta ÖJ-systemets förmåga att tillhandahålla information
för att göra relevanta jämförelser mellan olika kommuner och deras
socialtjänstverksamheter.
Om man jämför politikerna med tjänstepersonerna finner man att de förstnämnda
genomgående hade en mer positiv bild av ÖJ-systemets kvalitet och mognad. Kanske
är det även här så att den grupp politiker som besvarat enkäten representerar de mest
entusiastiska politikerna, medan gruppen tjänstepersoner som besvarat enkäten i
högre grad är representativ för hela gruppen tjänstepersoner. En annan förklaring kan
vara att politikerna i högre grad bedömer ÖJ-systemet som helhet, medan vissa av
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tjänstepersonerna representerar verksamheter där det kan vara svårare att finna
relevanta mått, såsom exempelvis förebyggande socialt arbete och missbruksvård.

Användningssätt
En av de centrala frågorna i enkäten handlade om för vilka syften ÖJ används. Som
framgår av tabell 5.3 uppgavs de viktigaste användningsområdena vara att jämföra hur
verksamheten utvecklas över tid, att identifiera förändringsbehov och att utgöra
underlag för att redovisa verksamheten för överordnade nivåer. Detta överensstämmer
ganska väl med hur Socialstyrelsen tänker sig att ÖJ bör användas, det vill säga för att
följa upp och förbättra verksamheterna med hjälp av olika slags jämförelser internt och
externt. Socialstyrelsen betonar dock inte redovisning till överordnade
(accountability) explicit som ett centralt användningssätt. ÖJ tycks även vara
användbart vid dialog med verksamhetsansvariga, för att stödja strategisk
planering/resursfördelning och för att kontrollera att verksamheten genomförs på
förväntat sätt. Däremot var det få som angav att ÖJ används som underlag för beslut
om belöningar eller sanktioner.
Tabell 5.3 För följande syften används Öppna jämförelser bland politiker och tjänstepersoner
Medelvärde
poäng
Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

Jämföra utveckling
över tid

3,56

3,72

Jämföra utveckling
vs andra
verksamheter

3,15

Identifiera
förändringsbehov

Andelen 'vet inte'
(procent)
Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

3,47

14

19

12

Signifikanta
skillnader
politiker/
tjänstepersoner?
*†

3,35

3,05

18

23

15

*†

3,56

3,74

3,47

16

20

13

*†

Stödja strategisk
planering/resurstilldelning

3,12

3,37

3,00

18

23

15

*†

Kontrollera
verksamhet i
relation till
förväntningar

3,22

3,43

3,10

16

20

14

*†

Underlag dialog
med verksamheter

3,39

3,44

3,36

19

25

15

Underlag vid
redovisning till
överordnade

3,46

3,40

3,49

19

27

14

Underlag
sanktioner/
belöningar

1,91

2,24

1,74

28

33

25

Användningsindex

3,20

3,37

3,11

*†

Resultatet i tabell 5.3 visar att respondenterna hade en förhållandevis positiv syn på
ÖJ-systemets användbarhet för de syften som vanligen adresseras inom forsknings-
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litteraturen. De skillnader mellan grupperna politiker och tjänstepersoner som
framgår av tabell 5.3 följer ungefär samma mönster som i tabell 5.2, där gruppen
politiker var mer positivt inställd till ÖJ. De låga siffrorna för systemets användbarhet
för att belöna eller bestraffa är förväntade givet den konsensuskultur som anses råda
inom svensk socialtjänst (jfr Liljegren 2012).

Lokala användningsförutsättningar
Tre frågor i enkäten berörde det upplevda stödet för ÖJ bland viktiga intressentgrupper. Tabell 5.4 visar att ÖJ-systemet tycks ha ett förhållandevis starkt stöd i
kommunledningarna och bland socialtjänstens politiker och chefer. Även här kan vi
konstatera att politikerna i högre grad än tjänstepersonerna betonade dessa tre
gruppers stöd.
Tabell 5.4 på nästa sida visar även att respondenterna uppfattade att det inte finns
särskilt mycket stödresurser att tillgå för att använda ÖJ. Knappt hälften av de
tillfrågade kände inte till att det finns regionala stödresurser och drygt hälften var
omedvetna om att det finns nationella resurser för detta ändamål, vilket är
anmärkningsvärt med tanke på de stora resurser Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) avsatt för detta. Det är också värt att notera att
resultaten från ÖJ inte tycks ges särskilt stor plats i lokal media.

32

Öppna jämförelser efter tio år inom socialtjänsten – relevans, användning och konsekvenser

Tabell 5.4 Användningsförutsättningar för Öppna jämförelser
Medelvärde
poäng

Andelen ”vet inte”
(procent)

Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

Kommunledningen
stöder ÖJ

3,41

3,58

3,31

27

24

29

Signifikant
skillnad
politiker/
tjänstepersoner?
*†

Socialtjänstens politiker
prioriterar ÖJ

3,24

3,45

3,11

25

17

29

*†

Chefer fokuserar på ÖJ

3,34

3,50

3,26

20

23

17

*†

ÖJ ges uppmärksamhet i
kommunens externa
information

2,55

2,78

2,43

21

25

18

*†

Ledningsstödsindex

3,08

3,29

2,97

Organisationen har
särskilda
personalresurser

2,50

2,72

2,41

21

32

14

*†

Organisationen har
särskilda it-resurser

2,43

3,00

2,16

27

37

22

*†

Regional stödresurs
hjälper

2,50

2,72

2,42

46

58

39

*†

Nationella stödresurser
hjälper

2,76

2,77

2,76

52

62

45

†

Användarstödsindex

2,56

2,82

2,43

Kommuninvånare
positiva till ÖJ

2,91

2,96

2,87

64

58

68

ÖJ stor plats lokala
medier

2,36

2,43

2,31

24

19

28

Personalorganisationerna
är positiva till ÖJ

3,03

3,19

2,93

54

51

56

Externt stödindex

2,54

2,61

2,50

Användningssammanhang
Fråga 10 i enkäten handlade om det sociala användningssammanhanget, till exempel
om man främst använder ÖJ tillsammans med andra eller om det är något som man i
första hand använder ensam på sin kammare.
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Tabell 5.5 Tillsammans med vem används Öppna jämförelser bland politiker och
tjänstemän
Användningssammanhang

Medelvärde poäng
Samtliga

Politiker

Med politiker

2,91

Med chefer/arbetsledare

Andelen ”vet inte” (procent)
Samtliga

Politiker

3,6

Tjänstepersoner
2,53

6

7

Tjänstepersoner
5

3,03

2,62

3,24

8

12

5

Med andra tjänstepersoner

2,67

2,14

2,95

8

13

5

Med brukare/anhöriga

1,64

1,7

1,61

9

13

7

Med andra
kommuner/benchmarking

1,72

1,71

1,72

10

16

6

Med privata utförare

2,89

2,8

2,93

7

12

5

Individuellt

1,45

1,5

1,42

11

17

7

Tabell 5.5 visar att ÖJ används både tillsammans med andra och individuellt, och
skillnaderna här är måhända mindre än väntat. Politikerna lägger större tonvikt vid
användningen tillsammans med andra politiker och tjänstepersonerna lägger större
tonvikt vid användning tillsammans med andra tjänstepersoner, men när det gäller
den individuella användningen och användningen med brukare, andra kommuner
eller privata utförare är skillnaderna mellan grupperna små.
ÖJ presenteras i olika former, både i traditionellt pappersformat och i olika digitala
former. Vissa delar av ÖJ:s information är vidare tillgänglig via kommun- och
landstingsdatabasen Kolada och det förekommer också att lokala FoU-enheter och
kommunalförbund eller kommuner själva tar fram egna rapporter, ibland som
underlag för benchmarking.
Tabell 5.6 visar att förhållandevis många respondenter inte har använt de rapporter i
pappersformat som är tillgängliga. Här finns ett likartat mönster mellan politiker och
tjänstepersoner. När det gäller Socialstyrelsens webbaserade verktyg och även
myndighetens Excelfiler så föreligger betydande skillnader mellan politiker och
tjänstepersoner, där tjänstepersonerna i högre grad använder dessa. Tabell 5.6 visar
vidare att kommun- och landstingsdatabasen Kolada tycks vara välkänd bland både
politiker och tjänstepersoner och är den datakälla som flest använder i ganska eller
mycket hög grad. Tjänstepersonerna använder Kolada något mer än politikerna men
här är skillnaderna mindre. Politikerna verkar dock använda kommunernas
egenproducerade rapporter mer än tjänstepersonerna. Förvånansvärt få använder
regionalt producerade rapporter om ÖJ, vilket sannolikt beror på att dessa inte finns
tillgängliga för samtliga kommuner.
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Tabell 5.6 Användningsformat för Öppna jämförelser bland politiker och tjänstepersoner
Användningsformat

Medelvärde poäng
Samtliga

Politiker

Nationella rapporter i
pappersformat

2,14

Regionalt producerade
rapporter

Andelen ”vet inte” (procent)
Samtliga

Politiker

2,13

Tjänstepersoner
2,15

10

15

Tjänstepersoner
7

2,14

2,32

2,04

13

16

11

Socialstyrelsens
webbaserade verktyg

2,82

2,57

2,95

11

16

9

Excelfilerna från
Socialstyrelsen

2,63

2,27

2,8

14

21

11

ÖJ-information via Kolada

3,05

2,88

3,13

10

14

7

Kommunens
egenproducerade material
om ÖJ

2,77

3,21

2,53

10

12

9

5.4 Upplevda konsekvenser av Öppna jämförelser
När det gäller konsekvenser av ÖJ, valde vi att analytiskt skilja mellan
attitydförändringar, förändrade styrmetoder, verksamhetsförändringar och
personalförändringar (enkätfråga 15–18, se bilaga 2). Som framgår i tabell 5.5
rapporterade en ganska hög andel av respondenterna att ÖJ medfört förändrade
attityder i termer av ökad betoning på ständiga förbättringar (3,42), att ÖJ medfört
ökat intresse och engagemang för kvalitetsfrågor (3,28) och att ÖJ satt frågan om
verksamhetskvalitet högre upp på den politiska agendan i kommunen (3,27). Vidare
ansåg ganska många att ÖJ medfört en ökad ansvarskänsla för verksamheten (3,16).
Det var däremot få som ansåg att ÖJ medfört ökat förtroende för verksamheten bland
klienter (2,53) och kommuninvånare (2,43). Även här kan vi konstatera skillnader
mellan politikernas och tjänstepersonernas uppfattningar. Politikerna angav i högre
grad att ÖJ ökar ansvarskänslan, och även att ÖJ har gett ökat förtroende för
socialtjänstens verksamheter bland brukare, klienter och kommuninvånare. Det bör
dock påpekas att andelen av de tillfrågade som inte hade någon uppfattning i dessa
frågor var mycket hög, vilket manar till försiktighet i tolkningarna.
Det andra temat gällde huruvida ÖJ har förändrat sättet att styra den lokala
verksamheten. Tabell 5.7 antyder att ÖJ-systemet inte har förändrat den lokala
styrningen särskilt mycket (samlat styrningsindex 2,83). Det är ändå värt att notera att
närmare hälften av respondenterna ansåg att de i ganska eller mycket hög grad har
synkroniserat sina lokala styrverktyg med ÖJ. Ungefär lika många rapporterade att
man i ganska eller mycket hög grad har synkroniserat kommunens egna mål och
kvalitetssystem med ÖJ. Det var däremot ganska få som ansåg att lokala politiska
frågor har fått mindre betydelse på bekostnad av nationella kvalitetsnormer. Här kan
vi konstatera att det inte finns några betydande skillnader mellan politiker och
tjänstepersoner, bortsett från att politikerna i högre grad svarat ”vet ej”.
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Tabell 5.7 Upplevda konsekvenser av Öppna jämförelser bland politiker och tjänstepersoner
Medelvärde
poäng

Andelen ”vet inte”
(procent)

Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

Samtliga

Politiker

Tjänstepersoner

Ökat intresse för
kvalitetsfrågor

3,28

3,42

3,21

20

21

19

Kvalitetsfrågor högre på
politikernas agenda

3,27

3,38

3,21

23

19

26

Ökad betoning på ständiga
förbättringar

3,42

3,50

3,29

20

21

19

Räcker med genomsnittligt
mätresultat

2,53

2,60

2,48

28

24

31

Känner ökat ansvar för
verksamheten

3,16

3,32

3,06

18

19

18

*†

Ökat förtroende klient/brukargrupper

2,53

2,82

2,32

52

45

55

*†

Ökat förtroende bland
kommuninvånare

2,43

2,63

2,28

52

43

57

*†

Attitydförändringsindex

3,02

3,13

2,95

Mål anpassats efter ÖJ:s
indikatorer

2,98

3,01

2,96

21

23

19

Dokumentationsrutiner har
systematiserats i förhållande
till ÖJ

2,89

3,15

2,76

27

33

23

Kvalitetsverktyg/system har
synkroniserats med ÖJ

2,96

3,07

2,89

29

34

26

Lokala frågor mindre
betydelse vs nationella
kvalitetsnormer

2,39

2,52

2,31

42

36

46

Förändrat styrningsindex

2,83

2,92

2,78

Bidrar till innovativa lösningar
i socialtjänsten

2,66

2,90

2,53

26

29

24

*†

Stärkt kunskapsbaserad
socialtjänst

3,11

3,30

3,01

24

29

21

*

Fokus på indikatorer med
sämre resultat

3,40

3,47

3,37

20

25

17

Finns konkreta exempel på
verksamhetsförändringar

2,93

3,05

2,88

32

39

27

Ökade skillnader mellan
klient-/brukargrupper

2,00

2,25

1,85

50

51

49

*†

2,15

2,48

1,97

46

48

45

*†

Gynnat starka klient-/brukargrupper

2,12

2,46

1,92

45

45

45

*†

Relationen till
kommuninvånarna har
fördjupats

2,16

2,40

2,01

45

42

46

*†

36

Signifikant
skillnad
politiker/
tjänstepersoner?
†

*†
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Utsatta grupper har gynnats

2,34

2,66

2,13

47

43

49

*†

Verksamhetsförändringsindex

2,71

2,91

2,61

2,85

3,04

2,75

26

32

23

*

Personalen mer säga till om

2,22

2,53

2,07

35

42

31

*†

Minskat handlingsutrymme

1,96

2,34

1,78

39

46

35

*†

Personalminskningar

1,57

1,81

1,46

32

40

26

*†

Personalökningar

1,77

2,24

1,56

35

45

29

*†

Personal har anställts för att
inrapportera/analysera ÖJ

1,78

2,06

1,66

37

48

30

*†

Personalförändringsindex

2,09

2,38

1,94

Tydligare ledning/krav

Ett tredje tema i enkäten avsåg om införande och användning av ÖJ fört med sig några
konsekvenser för den operativa verksamheten och därmed även för brukarna (samlat
verksamhetsförändringsindex 2,71). Som framgår i tabell 5.7 var det relativt få som
rapporterade om betydande konsekvenser för verksamheten. Mätvärdena i tabell 5.7
antyder att ganska många lägger fokus på indikatorer som visar på sämre resultat och
att ÖJ har stärkt arbetet med kunskapsbaserad socialtjänst. Däremot ansåg få att ÖJ
bidragit till innovativa lösningar inom socialtjänsten. Närmare hälften ansåg att det
finns exempel på konkreta förändringar som kommit till stånd på grund av ÖJ. I övrigt
tycks ÖJ inte ha medfört några avgörande konsekvenser i socialtjänstens olika
verksamheter.
Även här kan vi konstatera att det finns några tydliga skillnader mellan politikernas
och tjänstepersonernas svar. Politikerna hyste något större tilltro till att ÖJ bidragit till
nya innovativa lösningar och att ÖJ stärkt arbetet med att utveckla en
kunskapsbaserad socialtjänst. Tjänstepersonerna hade en större benägenhet att ta
avstånd från påståendet att ÖJ skapat ökade skillnader mellan olika
klient/brukargrupper, att ÖJ innebär förbättringar för utsatta kommunmedborgare,
liksom till att relationerna till brukare och kommuninvånare har fördjupats genom ÖJ.
Det är förvånande att en något större andel av politikerna känner till konkreta exempel
på verksamhetsförändringar som kommit till som följd av ÖJ, men detta kan måhända
förklaras av att vissa av tjänstepersonerna varit angelägna om att berätta om sådana
för politikerna – men kanske inte för andra tjänstepersoner.
Tabell 5.7 visar att få respondenter anser att ÖJ medfört betydande konsekvenser för
personalen (samlat personalförändringsindex 2,09). Den tydligaste konsekvensen
uppgavs vara tydligare ledning och tydligare krav. Det bör här påpekas att cirka en
tredjedel av de tillfrågade inte hade någon uppfattning, men tolkningen blir ändå att
ÖJ inte medfört betydande konsekvenser för personalen inom socialtjänsten.
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5.5 Hur kan användning och upplevda konsekvenser
förklaras?
Tabell 5.3 redovisar hur politikerna och tjänstepersonerna använder ÖJ, enligt de åtta
kategorier som har identifierats av Behn (2003). Vi ville genom en enkel
regressionsmodell undersöka om deras användning kunde förklaras med vår
undersökningsmodell (se figur 4.1) med de faktorer som redovisats i tabell 5.2 och 5.4
(systemmognad, administrativt stöd, ledningsstöd och externt stöd). Vi fann då att alla
antaganden som presenterades i tidigare avsnitt bekräftades, men med olika starkt
statistiskt stöd. Därefter använde vi en stegvis regressionsmodell för att identifiera de
variabler som hade störst förklaringsgrad på deras användning. Modell 1 valde
"ledningsstöd" som den mest betydande av de oberoende variablerna med en justerad
R2 = 0,495, medan modell 2 valde "ledningsstöd" och "systemmognad" som de
viktigaste förklaringsvariablerna med en justerad R2 = 0,550. De övriga oberoende
variablerna (användarstöd och externt stöd) bidrog inte till att förklara användningen
av ÖJ-systemet. Detta innebär att ÖJ-systemet används mer om det dels stöds och
uppmärksammas av relevanta aktörer i den kommunala ledningsstrukturen, dels om
ÖJ uppfattas som ett moget och relevant informationssystem. När vi gjorde samma
beräkning på enbart gruppen politiker så var skillnaderna mot hela gruppen mycket
små. De två modellerna sammanfattas i tabell A1 i bilaga 1.
De sammansatta variablerna som mäter konsekvenser av användning är uppbyggd av
frågorna om erfarna förändringar (se tabell 5.5). I vår regressionsmodell använde vi
enbart en oberoende (sammansatt) variabel: "användning av ÖJ-systemet" (tabell 5.3).
I stället testade vi dess inverkan på fyra olika beroende (sammansatta) variabler,
nämligen förändrade attityder, förändrade styrformer, verksamhetskonsekvenser och
personalkonsekvenser.
Analysen i tabell A2 (i bilaga 1) indikerar att de upplevda konsekvenserna av ÖJsystemet i hög grad bestäms av i vilken grad ÖJ-systemet faktiskt används, vilket är
naturligt. Det var också ganska väntat att deras användningsgrad främst har påverkat
attityderna inom organisationerna och i mindre grad personalens arbetsförhållanden.
Vi kan se att politikergruppens uppfattningar bara avviker marginellt från hela
gruppen, dock med något lägre R2-värden för personalkonsekvenser vilket också
förefaller rimligt.
För att sammanfatta: Enkätundersökningen visade att ÖJ-systemet är välkänt och
etablerat inom socialtjänsten, men mer bland socialtjänstens ledande tjänstepersoner
än bland socialtjänstens politiker. Både politiker och tjänstepersoner uttryckte en
relativt positiv bild av ÖJ-systemet och dess förmåga att beskriva verksamheten på ett
relevant och tillförlitligt sätt och att det är användbart för att jämföra verksamheten i
förhållande till andra kommuner och över tid, liksom för att identifiera
förändringsbehov och för att redovisa verksamheten till överordnade enheter.
Information från ÖJ tycks även vara användbar för dialog med verksamhetsansvariga,
som underlag för strategisk planering och resursfördelning, och för att kontrollera att
verksamheten genomförs på förväntat sätt. Enkätstudien visade att användningen av
ÖJ har påverkat attityder, styrformer och även vissa verksamhetspraktiker, men tycks
inte i någon större utsträckningen ha påverkat personalens arbetsförhållanden och inte
heller socialtjänstens brukare i mer konkret hänseende. Det förefaller rimligt att ÖJ
bidragit till ett ökat intresse för kvalitetsfrågor både bland politiker och inom
förvaltningen, och att ÖJ bidragit till ett ökat fokus på ständiga förbättringar. Det var

38

Öppna jämförelser efter tio år inom socialtjänsten – relevans, användning och konsekvenser

dock få respondenter som angav att ÖJ tydligt har bidragit till nya innovativa lösningar
inom socialtjänsten. Snarare finns vissa indikationer på ökad standardisering och
homogenisering av socialtjänstens verksamheter där utrymmet för lokala lösningar ges
mindre plats.
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6 Besök i tre kommuner som
rapporterat omfattande
användning av Öppna jämförelser
Andreas Liljegren

6.1 Inledning
I det har kapitlet ska vi göra nedslag i tre kommuner som själva har uppgett att ÖJ haft
stor betydelse för deras arbete. Syftet är att beskriva och analysera hur användningen
av ÖJ ser ut när den faktiskt äger rum. Kapitlet handlar alltså inte om hur kommuner
i allmänhet använder ÖJ, utan ska ses som nedslag i tre kommuner som själva menar
att de har stor användning av ÖJ. Exakt hur de utvalda kommunerna förhåller sig till
en ”genomsnittskommun” kan förstås vara svårt att säga, men de kan exempelvis
förväntas vara mer positiva till att använda sig av ÖJ. Utifrån denna urvalsprincip kom
två mindre glesbygdskommuner och en mellanstor kommun som angränsar till en
större stad att väljas ut. Av de tre kommunerna fanns både de som var styrda av en
majoritet tillhörande den politiska högern och vänstern. Kommunerna låg i Skåne och
i Västra Götaland. Redovisningen av deras erfarenheter kommer att ske tematiskt
utifrån två frågor, hur de började använda ÖJ och hur de använder ÖJ idag. Av
konfidentialitetsskäl kommer de att refereras till som kommun A, B och C.

6.2 Hur kom de att börja använda sig av ÖJ?
Det visade sig att av de tre kommunerna vi besökte var berättelserna från två av dem
mer eller mindre identiska medan den sista kommunen hade haft en annan väg in i
användningen av ÖJ. Vi har kallat den första vägen för att använda ÖJ för ”Det kritiska
läget” och den andra vägen för ”Traditionens makt”.

Det kritiska läget – Kommun A och B
Introduktionen av ett mer systematiskt arbetssätt i relation till ÖJ var varken en
tillfällighet eller ett långsamt successivt utvecklingsarbete, snarare så kan det beskrivas
som att introduktionen av ÖJ möjliggjordes av en kombination av nya personer i
socialtjänsten och en krisartad ekonomisk situation för kommunen. Situationen var så
illa i en av kommunerna att de var nära att gå i konkurs och politikerna riskerade att
inte få ansvarsfrihet. De menade själva att flyktingvågen under 2015 var en starkt
bidragande orsak till det svåra ekonomiska läget. I båda kommunerna anställdes nya
personer i ledande ställning som hade en positiv syn på ÖJ. En socialchef berättar
följande:
ÖJ har fått genomslag för att vi har behövt göra förändringar. Hade vi inte legat så
dåligt till så hade vi inte behövt ta till detta på samma sätt. Hade vi legat bättre till så
hade jag inte behövt använda det lika mycket. Det finns vissa situationer där ÖJ är
särskilt användbart och krisen är en av dem.
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Så i det krisartade läget kom den nya chefen in med krav på en större medvetenhet
kring ekonomi och kvalitet i verksamheten. Senare i det här avsnittet ska vi mer i detalj
beskriva vad arbetet med ÖJ innebar.

Traditionens makt – Kommun C
Om det förra fallet kan beskrivas som resultatet av starka aktörer i en utsatt situation
kan detta fall mer beskrivas som användning av ÖJ som ett resultat av traditionens
makt. En av cheferna i kommunen förklarar så här:
Vi var med från början och fortsatte bara med uppföljningen. Innan hade vi egna
enkäter som vi skickade till brukarna. Sen kom ÖJ och då körde vi först det parallellt
och sen gick vi över till det nationella. Vi har en lång tradition kring att följa upp våra
resultat.

I det här fallet så lyfts alltså inte nyttan fram utan det är snarare traditionens makt som
gör att de ägnar sig åt ÖJ. Det verkar inte heller ha varit personbundet eller några
speciella händelser som har utlöst användningen av ÖJ. På många punkter är de också
kritiska till dess användning både genom att lyfta olika former av kritik och genom att
ifrågasätta nyttan med ÖJ, men trots detta användes systemet alltså.
Sammanfattningsvis hittade vi med andra ord olika vägar in i användningen av ÖJ.
Den ena vägen handlade om att kommunen befann sig i ett kritiskt läge och de kände
sig tvingade att införa ett annat arbetssätt där ÖJ spelade en större roll. Den andra
vägen handlade om att de under lång tid arbetat med uppföljning och de övergick
successivt till det nya nationella uppföljningssystemet.

6.3 Användningen av ÖJ
I det här avsnittet ska själva användningen av ÖJ beskrivas och analyseras. Det
övergripande intrycket efter de tre besöken är att kommunerna använde sig av ÖJ på
ett utpräglat pragmatiskt sätt. Pragmatisk användning innebär alltså att
användningen i grunden styrs av en ambition att överleva och aktören söker efter de
lösningar som bäst hjälper dem i detta. Andra exempel på användning kan vara
symbolisk användning, där något används för att visa upp sig i en bättre dager, men
det används inte i praktiken. I våra tre kommuner var det uppenbart att det inte
handlade om att visa upp ÖJ i skyltfönstret utan att kommunerna hade en mer reell
användning av systemet. Senare ska ges en rad exempel på detta. Ytterligare ett sätt
som något kan användas på är så kallad programmatisk användning. Då används
något på det avsedda sättet enligt en mål/medel-rationalitet. I det här fallet skulle det
kunna innebära att ÖJ används för att identifiera kvalitetsbrister i verksamheten som
ska förbättras. Denna typ av användning kan man förvänta sig att initiativtagaren
önskar sig, men forskning visar att det är långt ifrån alltid som denna önskan blir
uppfylld (Pressman & Wildavsky, 1973).
Den pragmatiska användningen tog sig olika uttryck i arbetet med ÖJ. Ett sådant
exempel handlade om vilka jämförelsepunkter kommunerna valde att använda sig av.
I en av kommunerna valde de att inte jämföra sig med grannkommunen som hade ett
liknande kostnadsläge eftersom det inte hjälpte dem i deras ambition att göra
besparingar (mer om detta senare). I stället jämförde de sig med kommuner med en
liknande sociodemografisk profil och utifrån den jämförelsen hade de ett högre
kostnadsläge. Då kunde de bättre argumentera för de besparingar som de ansåg vara
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nödvändiga. Det fanns dock andra kommuner som gjorde andra val. I en av de andra
kommunerna vi besökte beskrev de i stället att;
Vi jämför oss inte med ”de jämförbara kommunerna” i ÖJ. Det är bättre för oss att
jämföra oss med våra grannkommuner, för då får vi ett bättre resultat.

Med ”bättre” menade de alltså att de rankades högre om de jämförde sig med
grannkommunerna i stället för de kommuner som ÖJ föreslog. Genom att välja
grannkommunerna som jämförelsepunkt så slapp de kritiska frågor kring kvaliteten
på verksamheten vilket de tyckte var bra.
Därmed har vi alltså gett exempel på den pragmatiska användningen som återkom i
alla de tre kommunerna även om det kunde ta sig olika uttryck beroende på vad de
hade för mål och avsikter för verksamheten. Även om det på den övergripande nivån
fanns tydliga likheter i hur kommunerna förhöll sig till ÖJ så fanns det i den konkreta
användningen tydliga skillnader. Skillnaderna kan beskrivas som att; ”hålla koll på
utgifterna”, ”göra rätt neddragningar” och ”få ordning på kommunen”.

Att hålla koll på utgifterna (men inte kvalitetsutveckla
verksamheten) – Kommun C
I den här kommunen beskrev de hur de framförallt använde ÖJ för att hålla koll på
utgifterna. Däremot fick vi inga beskrivningar av att de gjorde satsningar utifrån att de
hittat kvalitetsbrister i verksamheten. Det som däremot var möjligt att göra var interna
omprioriteringar om de tyckte att detta var befogat. En person i kommunens
strategiska ledning beskrev arbetet med ÖJ på detta sätt:
När det kommer till kostnadssidan så ligger vi nästan alltid i den billigaste klassen. Vi
ska ligga lågt kostnadsmässigt. Och det kanske inte låter så konstruktivt, och det är det
kanske inte alla gånger. Det blir som ett "race to the bottom". Är vi billiga så ska vi
förvalta det. Det är aldrig läge att använda siffrorna till att öka på kostnaderna. /…/ Och
det finns en sådan tendens. Man ser till att vara billig men om det är kaos i kommunen i
övrigt så spelar inte det någon roll. Folk kan säga upp sig, vi har hög sjukfrånvaro men
det spelar ingen roll för slutnotan blir ändå väldigt billig. Så det kan vara ganska mycket
kaos även om man levererar en produkt till en billig peng. Vi har väldigt låg skatt, och
där vill vi ligga kvar. (Person i kommunens strategiska ledning).

Här beskrivs alltså att arbetet med ÖJ blir ett ”race to the bottom”, en jakt efter
kostnader där verksamhetsbrister som hög personalomsättning och sjukfrånvaro blir
underordnade jakten på en låg kostnadsprofil eftersom en låg skatt för innevånarna
var ett prioriterat mål från den politiska ledningen.
Om de i denna kommun tyckte att ÖJ var användbart för att hålla ner kostnaderna var
de desto mer skeptiska till att systemet kunde användas till att förbättra kvaliteten på
verksamheten. Bland annat så menade de att det fanns så många andra faktorer som
påverkade kvaliteten att det var svårt att lita på siffrorna. En chef menade till exempel
att;
Jag brukar säga att om vi har ett äldreboende med tre våningar som lagar sin egen mat
så är de mycket nöjda på mellanvåningen, inte alls nöjda på bottenvåningen och mitt
emellan längst upp. Så det händer ju något i hissen från köket varje dag, jag vet inte
vad. Jag tror att det är mycket som påverkar hur jag upplever saker, vem jag sitter med,
hur jag sitter och annat, så det kan vara svårt att påverka resultatet.
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I det här exemplet ställs den retoriska frågan om vad som egentligen händer med
maten i hissen, och med det åsyftas att det alltså är samma mat, men som uppfattas på
väldigt olika sätt, bland annat beroende på vem man sitter med och personernas
”dagsform”. Andra sätt att ifrågasätta riktigheten i siffrorna var att det ofta inte är
brukarna själva som fyller i enkäterna. För personer med ett stort vårdbehov kan det i
stället vara anhöriga som fyller i enkäten. Dessutom uppfattades svarsfrekvensen som
låg (50%). Det här är ett exempel på kritik som lyfts i relation till ÖJ:s trovärdighet där
budskapet som förmedlas är att ”man kan inte lita på siffrorna från ÖJ”. Det ska dock
noteras att kritiken mot ÖJ används som i citatet ovan för att hantera den implicita
kritik som ligger i att ha låga nöjdhetssiffror. Resultaten relativiseras och genom
relativiseringen behöver siffrorna inte tas på samma allvar. Det kan dock noteras att
denna typ av kritik inte dyker upp i relation till höga nöjdhetssiffror eller höga
kostnadssiffror. Då uppfattas siffrorna som objektiva och ifrågasätts inte. Man skulle
exempelvis kunna ifrågasätta sanningshalten i ett högt kostnadsläge eller orealistiskt
höga nöjdhetssiffror utifrån att de är mätfel, men det görs alltså inte.
En annan typ av kritik mot användningen av ÖJ handlade om att det var svårt att
förbättra siffrorna. En chef uttryckte denna kritik på det här sättet:
Sen har vi inte uppnått så fantastiska resultat. Men trots att vi har fokuserat på de gula
värdena så har vi sällan sett att några värden ändrats trots satsningar. Något år gick ett
värde upp kraftigt efter en satsning, men sen gick det ner igen redan året därpå och vi
förstod inte vad som hade hänt. Ur det perspektivet kan man fundera på om det
verkligen är verksamt.

I det här exemplet beskrivs hur kommunen gjorde en satsning för att förbättra ”gula
siffor” men att redan året efter att satsningen initierades så gick värdena ner igen. I
stället spekulerade de kring om det kunde handla om att personalen varit ”mer på
tårna” år ett, en effekt som sedan avtog till år två.
Ett annat sätt att kritisera kvalitetsarbetet handlade om att ifrågasätta vad andra
kommuner kunde bidra med. I kommun C hade de negativa erfarenheter av att
kontakta andra kommuner för att få råd kring deras goda resultat, det var ett arbetssätt
som de inte tyckte fungerade. En chef beskrev att;
Vi har ju jämfört oss med andra men man blir lite besviken när man ringer och frågar
den andra kommunen och de bara säger att de inte gjort något särskilt. Man skulle ju
önska att det var så att ”nu satsar vi på det här och då blir det bättre”, men så är det
inte.

I det här exemplet uttrycks återigen tveksamhet kring möjligheten att använda ÖJ för
att förbättra verksamheten. De anser inte att det är lönt att höra sig för med kollegor
som fått bra resultat, för de anses ändå inte ha några viktiga erfarenheter att bidra med.
Så beträffande kvalitetsarbetet uttrycker de skepsis till att de kan göra så mycket åt
utfallet. De ansåg både att det fanns skäl att tvivla på riktigheten i resultaten och att
det var svårt att göra mätbara förbättringar. Sammanfattningsvis så var de inte alltför
positiva till ÖJ och ifrågasatte både siffrorna i sig och möjligheten att utföra
kvalitetsförbättrande åtgärder. Eller som en av de intervjuade själv sammanfattade
situationen;
Vi tar det på allvar, vi har inte gett upp ännu. Fast vi inte vet om det blir bättre eller hur
vi ska göra. Mot bättre vetande så tar vi det på allvar.
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Det tycks som att de använde ÖJ mer av vana än att de upplevde att de fick så mycket
ut av det i form av ökad kvalitet på de kommunala tjänsterna. Även om de inte var
positiva till att göra satsningar kunde det ändå bli aktuellt att göra interna
omprioriteringar. En chef beskrev att;
Jag skulle nog säga att... Ett exempel, säg att kötider ligger på röda siffror. Då får vi gå
in och se vad den felande länken är. Kan de göra andra prioriteringar? Men det handlar
ju inte om att tillsätta mer resurser. Utan det handlar om att hitta effektiviteten i den
befintliga ramen.

Utifrån tycks det dock som att det man menade var att som instrument för
kvalitetsförbättring så var de inte så positiva till ÖJ, men när det kom till besparingar
eller interna omprioriteringar så var de alltså mer positiva till dess användning.
Sammanfattningsvis så kan det konstateras att när det handlar om besparingar så
uppfattar de vi intervjuade i den här kommunen siffrorna som sanna och riktiga. När
det i stället handlar om att förbättra en eventuellt låg kvalitet på den egna
verksamheten hänvisas till en omfattande metodkritik beträffande resultatens validitet
och de uttrycker tveksamhet till att använda ÖJ som ett sätt att förbättra
verksamheten.

Att göra rätt neddragningar – Kommun A
Det här sättet att använda sig av ÖJ handlar om att den studerade kommunen behövde
göra neddragningar för att klara av en svår ekonomisk situation. Några mer specifika
sätt att arbeta med ÖJ var att identifiera rätt neddragningsområden, att identifiera
personer som inte kunde göra besparingar samt att stå emot lägre chefers äskanden
om ökade resurser. Till skillnad från föregående kommun var de här mycket positiva
till att hitta nya sätt att arbeta på genom att jämföra sig med andra kommuner. I citatet
nedan sammanfattar en politiker flera av kommunens resultat:
Nyckelpersoner på alla nivåer använder ÖJ som verktyg för att genomföra besparingar,
både för att identifiera sektorer som var för dyra och för att leta efter exakt vad som var
fel och vad kan man göra åt det. Vad har andra kommuner gjort rätt? Sen fortsatte vi att
använda detta som modell för att även titta på andra verksamheter, från äldre till skola,
missbruk och annat.

I arbetet med Öppna jämförelser handlade om att nyckelpersoner på ”alla
nivåer”, det vill säga det är inte enbart enskilda personer som arbetar med ÖJ utan
arbetet med ÖJ är integrerat i hela organisationen. Detta resultat förstärks genom våra
intervjuer där flera personer talar mycket och varmt om användningen av ÖJ. En av
cheferna ger följande exempel:
Vi pratade mycket styrning och ledning i nämnden. Jag använde det [ÖJ] väldigt
mycket som ett pedagogiskt instrument. För annars hade de kunnat säga att det står du
bara och säger. Men då kunde jag säga att det finns sex andra kommuner i Sverige som
är lika oss och de klarar av att göra det billigare än oss. Är vi så dåliga här? Ibland var
det både dyrt och hade låg kvalitet. /…/ Det gör att det är enklare att spara pengar, vi
vet att vi kan spara för vi vet att vi är för dyra. Hade vi inte vetat det så hade det varit
svårare.

Jämfört med grannkommunen så hade de ett liknande kostnadsläge, men jämfört med
andra kommuner med en liknande sociodemografisk profil så hade de ett betydligt
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högre kostnadsläge. De väljer då en ny jämförelsepunkt och ändrar den från sätten de
traditionellt arbetat, att jämföra med grannkommunen, till att jämföra med kommuner
som enligt ÖJ är mer lika deras egen kommun. Det passade kommunen bättre när de
ansågs behöva spara i verksamheterna. Det här sättet att arbeta återkommer i
berättelsen om hur de arbetar med ÖJ. De tittar på hur mycket en tjänst kostar och sen
jämför de med hur nöjda kunderna är och den jämförelsen ligger sedan till grund för
att sänka kostnaderna.
En kritik mot ÖJ är att systemet mäter för mycket aspekter som ändå inte används (se
till exempel Lindgren (2014) samt att de anställda kontrolleras i en för hög
utsträckning och ur den typen av kritik har det vuxit fram ett nytt styrningsideal som
ska bygga på högre tillit till tjänstepersonerna (så kallat tillitsbaserat ledarskap). Även
om den studerade kommunen säger sig vilja arbeta tillitsbaserat så menar de samtidigt
att de har haft en för hög tilltro till att verksamheten blir bra. En chef menade att;
Vi har å ena sidan försökt jobba tillitsbaserat men här har det funnits en för stor tillit.
Man har haft tillit till tjänstemannaorganisationen när den inte har förtjänat det. Så jag
har fått säga till politiken att ni måste ställa mer krav för vi levererar inte det som ni bör
kunna kräva. Så det har varit en träning för politiken också.

Ett tillitsbaserat ledarskap utgör i dagsläget det ”politiskt korrekta” ledarskapet, vilket
de i citatet ovan förhåller sig till samtidigt som de argumenterar för vikten av att
kontrollera de kommunala verksamheterna. De intervjuade pratar om två mer centrala
aspekter i arbetet med ÖJ, dels hur mycket olika saker kostar, dels hur nöjda
medborgarna är med olika tjänster. I förarbetena och i den allmänna diskursen om ÖJ
så handlar det om hur man kan identifiera kvalitetsbrister och göra förbättringar av
verksamheten. Det är dock inte så de säger att de arbetar med ÖJ. I stället används det
som ett pedagogiskt redskap för att motivera de besparingar de vill genomföra. Frågor
kring tjänsternas kvalitet handlar inte i första hand om att höja kvaliteten utan om
motsatsen. Så här uttrycker en chefstjänsteperson sig:
Och sen har vi haft en kvalitetsdiskussion. Är det rimligt att ligga på nöjdhetsindex på
98 procent på brukarundersökningarna? Det är absurt att ha så höga siffror. Det hade
det väl varit om budgeten hade gått ihop, men nu gör den inte det.

Det handlar alltså inte om att förbättra kvaliteten på tjänsterna utan i stället letar de
särskilt efter verksamheter där de kan spara pengar. Höga nöjdhetssiffror utgör poster
som de siktar in sig på för att det där anses möjligt att göra besparingar. Talet om
”orealistiskt höga nöjdhetssiffror” kan få olika konsekvenser; verksamheter med goda
resultat exkluderas från ytterligare kvalitetsförbättringar, men det kan också öppna
dörren för ekonomiska neddragningar i dessa verksamheter eftersom en lägre
nödhetssiffra inte skulle utgöra ett problem.
Samtidigt är de som intervjuades i den här kommunen delvis kritiska mot ÖJ. De
menar bland annat att det är för mycket statistik även om den huvudsakliga kritiken
handlar om att statistiken är för gammal. Statistik som är över ett år anses vara för
gammal av flera skäl. Det har ofta skett saker i verksamheten som gör att verksamheten
inte behöver ta till sig av siffror som uppfattas som negativa enligt principen ”kritiken
gäller dom och då, nu är saker annorlunda”. Detta ger utrymme för motstånd i
organisationen mot de aktuella förändringarna. De anser att färre siffror som är mer
aktuella vore bättre.
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ÖJ används inte bara på det här generella sättet för att göra besparingar (genom att
identifiera generella besparingsområden och därefter genomföra förändringar). ÖJ
används också mer specifikt för att hantera intern kritik och interna äskanden om mer
pengar.
Tidigare har det varit svårt för verksamhetschefer att ha synpunkter på hur lägre chefer
styr sin verksamhet, men ÖJ har inneburit att det nu är enklare att jämföra olika
verksamheter. Eftersom de lägre cheferna står närmare verksamheten och därmed har
mer kunskap om vad som händer ”på golvet” har de haft ett kunskapsövertag som har
varit svårt att ifrågasätta men ÖJ har skapat nya möjligheter för den strategiska
ledningen. En verksamhetschef berättade hur de arbetar med besparingar i
kommunen:
Ja, och här kunde jag använda mig av ÖJ för att plocka bort personer som inte
levererade. Jag hade en chef som hävdade att han behövde mer pengar och att skolan
tog alla hans resurser. Och då kunde jag säga att; Nej, det stämmer inte. Skolan är
billigare än jämförbara kommuner.
Verksamhetschef

Verksamhetschefen använde alltså ÖJ som ett verktyg för att bemöta enhetschefernas
önskemål om ökade resurser. I det här fallet utgjorde ÖJ också en del av underlaget
som gjorde att personen i fråga fick lämna sin tjänst. Exemplet ovan handlade om att
en hel verksamhet ifrågasattes utifrån kostnadsprofilen, men i kommunen fanns det
också mer specifika exempel på hur de arbetade med ÖJ. Kvalitetsutvecklaren gav
följande exempel på hur diskussionerna kan gå när chefer anser att de har problem i
sin organisation:
De äldre kanske inte känner sig så trygga. Hur kan vi arbeta med det? Reflexmässigt vill
verksamhetscheferna ha mer resurser men då kan jag säga att i den här kommunen är
de äldre trygga men verksamheterna har inte mer pengar.

ÖJ används i det beskrivna fallet som ett sätt att argumentera mot enskilda chefers
äskanden om mer resurser när de har identifierat kvalitetsbrister. Det är värt att notera
att siffrorna som sådana inte ifrågasätts utan resultaten betraktas som sanningar som
inte är förhandlingsbara.
Sammanfattningsvis användes ÖJ i denna kommun för att göra neddragningar i
verksamheten. ÖJ användes på det allmänna planet för att hitta
neddragningsområden, men också mer specifikt mot enskilda chefer som inte ansågs
leverera besparingar och även i specifika frågor för att styra frågor bort från att
verksamheter ska få ökade resurser. Genomgående betraktade de ÖJ-statistiken som
trovärdig, men de ansåg att med ett mer uppdaterat beslutsunderlag hade de kunnat
användas bättre.

Att få ordning på kommunen – Kommun B
I den här kommunen fanns det å ena sidan stora likheter med fallet ovan där det
handlade om att göra rätt neddragningar men det handlade också om att planera
verksamheten mer allmänt. I den här kommunen hade de också många tankar om hur
de skulle hantera motståndet mot att använda ÖJ. Att hantera motståndet mot ÖJ
beskrivs som en viktig del i hur de arbetade. Men här var också politikerna aktiva i
användningen av ÖJ. Det var inte bara tjänstepersonerna som använde ÖJ. För
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politikernas del så innebär ÖJ flera saker. För det första får de en dragning flera gånger
om året kring hur kommunen presterar. Men de är även själva aktiva och söker egna
siffror kring hur det går för kommunen. En politiker berättade till exempel att;
Jag tittar mycket i ÖJ. Varför är vi dyrare än andra kommuner? Och hur stora är
grupperna i olika ålderskategorier? /…/ Jag har själv arbetat som verksamhetsansvarig
inom den här sektorn och när man hittar ett sånt här system så blir man väldigt glad.
Det här är en dröm ur ett planeringsperspektiv.

Även på den politiska nivån är de alltså intresserade av frågor kring hur mycket olika
verksamheter kostar. Men det handlar inte enbart om detta. För att kunna planera
verksamheten i ett längre perspektiv så handlar det också om hur olika grupper i
kommunen utvecklas över tid. Hur stora är olika ålderskategorier nu och i framtiden?
Här kan de använda ÖJ för att se in i framtiden och exempelvis avgöra hur många
platser som behövs i skola och omsorg, vilket uppfattas som positivt.
En viktig del av ÖJ:s genomslag i kommunen tycks handla om att personer på alla
nivåer deltar i arbetet. Politikerna tar både del av statistikpresentationer, men söker
också själva upp information som de sedan fördjupar sig i, exempelvis genom att
kontakta partikamrater i andra kommuner för att försöka förstå vad de kan göra med
den egna verksamheten.
Ett annat sätt att använda ÖJ i denna kommun handlade om att jämföra sig med andra
kommuner, men jämförelsen gjordes inte med den delvis liknande grannkommunen
utan i stället med andra kommuner med en sociodemografisk profil som var mer lik
den aktuella kommunen. Socialchefen berättade att;
Vi låg väldigt högt på äldreomsorgen och då tittade vi på andra kommuner för att se vad
de gjorde. Och vi såg att vi köpte mycket vård, det var skillnaden. Och där har
tjänstemännen tittat på vad vi kan göra i vår egen kommun. Sen har vi varit alldeles för
snälla med hemtjänsten. Vårdtagarna har fått allt vi har att erbjuda även om de bara
haft begränsade behov. Även saker som inte var lagstadgat.

I det citatet berättar socialchefen alltså att de genom jämförelser med andra
kommuner identifierat brister i verksamheten där de ansåg att de själva var onödigt
generösa med vissa typer av bistånd (vilket då kunde korrigeras).
Den här kommunen hade en kvalitetsansvarig person på staben som på ett
systematiskt och genomtänkt sätt bedrev arbetet i relation till ÖJ. Hen arbetade nära
verksamheterna i kommunen och drev kunskapsutvecklingen på flera nivåer. För
politikerna hade hen regelbundna dragningar där hen tagit fram ett underlag som hen
presenterade och diskuterade. Hen ingick också i förvaltningens ledningsgrupp och
hade därför tillgång till den kanske främsta arenan för ledning och styrning inom
kommunen. Därtill hade hen också enskilda träffar med cheferna för olika
verksamheter där hen tog fram och diskuterade olika kvalitetsaspekter. Hen
sammanfattar den allmänna bilden av ÖJ så här:
Att ÖJ varit framgångsrikt hos oss beror på att det finns stor generell konsensus kring
olika frågor och om ÖJ. Med ÖJ kan vi styra och planera inför framtiden. Det är
fruktansvärt bra.

Bilden som ges här är att det finns många personer på olika nivåer som arbetar
gemensamt och utifrån intervjuerna så delar vi denna bild av situationen. Samtliga vi
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talat med har en tydlig och positiv bild av arbetet med ÖJ även om arbetet ser lite olika
ut beroende på vilken funktion man har i kommunen. Politikerna försöker i första hand
följa befolkningsutvecklingen, höga chefer arbetar med mer övergripande
verksamhetsutvecklingsfrågor och den kvalitetsansvariga arbetar med enskilda chefer.
Den kvalitetsansvariga beskrev arbetet efter den senaste översynen så här:
Och då presenterar jag det för cheferna. Ofta säger de att vi har bra kvalitet på det vi
gör, men då kan jag säga att det har vi, men att det finns andra kommuner som också
har bra kvalitet men till ett lägre pris. Exempelvis vad får den enskilda för de pengar
som vi spenderar.

Här beskrivs hur den kvalitetsansvariga arbetade proaktivt med att identifiera
verksamheter som kostar mer än vad motsvarande verksamheter kostar i andra
kommuner. Arbetet handlade alltså inte bara om att hantera problematiska siffror,
utan också om att identifiera verksamheter som kan rationaliseras. En viktig del av
arbetet beskrev hen var att arbeta med det förändringsmotstånd som alltid finns i
organisationer. De enkla lösningarna som enhetscheferna ofta förordade var att tillföra
pengar eller att avfärda riktigheten i siffrorna. Hen menade att om ÖJ ska få genomslag
så behöver det finnas personer i ledande ställning som hanterar det motstånd som
alltid finns. Som en av de intervjuade uttrycker det;
Ett problem är att man inte litar på siffrorna, speciellt inte om det är rött. Det finns en
misstro mot röda siffror. Det har varit en del i min roll att säga att vi ska använda
siffrorna.

Den kvalitetsansvariga beskrev fem olika sätt som chefer kunde göra motstånd på mot
siffror som kunde uppfattas som problematiska. Det första sättet kan beskrivas som (1)
metodologisk skepsis. Citatet ovan kan ses som ett exempel på detta när de närmast
ansvariga för de ”röda siffrorna” helt enkelt inte trodde på riktigheten och att de därför
avfärdades. Ett annat sätt att kringgå ”röda siffror” var (2) att laborera med valet av
variabler. Detta innebar att de i det stora utbudet av siffror valde de som var minst
kritiska. I stället för att behålla de kritiska variablerna som de kommit överens om på
förhand valdes andra siffror ut som gav en mer positiv bild av verksamheten. Ett tredje
sätt att göra motstånd mot siffror som uppfattades som kritiska var att (3) inta en helt
passiv roll till förändring, de konstaterade att det fanns siffror som inte såg så bra ut,
men de gjorde inget åt dem. Det avslutande sättet att hantera siffror som kunde
uppfattas som problematiska var (4) att inte prata om problematiska resultat. I stället
kunde de (5) ingående diskutera goda resultat. Det som är positivt i statistiken
diskuterades noga och andra delar lämnas därhän. De pratade bara om de gröna
siffrorna. En kvalitetsansvarig utvecklar resonemanget;
I början av användningen av ÖJ var vi mycket mer rädda för röda siffror. Nu vet vi att
det egentligen inte händer så mycket. Det betyder att vi i organisationen behöver stå för
att siffrorna fortsätter att användas.

Hen menar att det har skett förändringar över tid i förhållningssättet till ÖJ. Tidigare
fanns en starkare avskräckningseffekt men idag har de ändrat inställning och menar
att det inte får några negativa konsekvenser om de hamnar på röda siffror. På grund
av dessa motståndsstrategier ansågs det viktigt att någon centralt i organisationen stod
för att siffrorna skulle användas, även om de inte var positiva för verksamheten. Det
behövdes någon som handskades med motståndet mot de negativa resultaten och som
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såg till att åtgärder initierades. Om inte det fanns så blev det inga förändringar i
verksamheterna.

Sammanfattning av fallstudien
Sammanfattningsvis så visar fallstudien på ett starkt fokus kring en pragmatisk
användning av ÖJ. Vi såg inga tecken på symbolisk användning utan vår tolkning är
att ÖJ faktiskt användes. Inte heller såg vi några tydliga tecken på att kommunerna
använde ÖJ på det sätt som policymakarna tänkt sig, det vill säga vi såg inte exempel
på att de försökte identifiera brister i verksamheten och göra satsningar för att
förbättra den.
I stället användes ÖJ för att kontrollera kostnader och göra rätt neddragningar genom
att undersöka vad som behövde göras och till vilket pris. Detta arbete handlade både
om att identifiera områden där ambitionerna kunde sänkas och att kontrollera
personer som inte levererade tjänster till en tillräckligt låg kostnad. Så i stället för
verksamhetssatsningar handlade arbetet med ÖJ om besparingar och kontrollerade
verksamhetsneddragningar. Resultatet kan tolkas som att det speglar den verklighet
som dessa verksamheter befinner sig i. Det framstår som att verksamheten handlar om
att hålla budget och att det är det primära målet för verksamheten.
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7 Avslutande diskussion och
slutsatser
Staffan Johansson, Andreas Liljegren och Lena Lindgren

7.1 Rationell, pragmatisk och symbolisk användning av
ÖJ
Enkätundersökningen som presenterades i kapitel fem visade att ÖJ-systemet är
välkänt och etablerat bland socialtjänstens ledande tjänstepersoner och något mindre
välkänt och etablerat bland socialtjänstens politiker. Både politiker och
tjänstepersoner gav uttryck för en relativt positiv bild av ÖJ och dess förmåga att
beskriva verksamheten på ett relevant och tillförlitligt sätt. ÖJ uppfattas som ett
kvalitetsuppföljningssystem som är användbart för att jämföra hur verksamheten
utvecklas över tid och i förhållande till andra kommuner, för att identifiera
förändringsbehov och för att redovisa verksamheten till överordnade enheter, det vill
säga för att visa kommunledningen hur deras fögderi sköts. Information från ÖJ tycks
även vara användbar för dialog med verksamhetsansvariga, som underlag för
strategisk planering och resursfördelning, och för att kontrollera att verksamheten
genomförs på förväntat sätt. Däremot var det få politiker och tjänstepersoner som
angav att ÖJ används som underlag för beslut om belöningar eller sanktioner. Om
enkätundersökningen skulle användas som en utvärdering av ÖJ så kan man
konstatera att ÖJ är ett styrinstrument som i första hand är användbart internt inom
nämnder och förvaltningar, och i mindre grad gentemot brukare, medborgare och
lokala granskare såsom media eller civilsamhället.
Det fanns vissa tydliga skillnader mellan politikers och tjänstepersoners uppfattningar
om ÖJ. Det var förväntat att politikerna skulle vara mindre bekanta med ÖJ-systemets
existens och innebörd, men de politiker som besvarade enkäten tycks vara mer
entusiastiska och ha större tilltro till systemet än den genomsnittliga tjänstepersonen.
Man kan ana att denna grupp politiker upplever att ÖJ-systemet ger viss struktur och
överblick över en verksamhet som ibland kan uppfattas som väldigt komplex och svår
att få grepp om.
Vad kan då sägas utifrån den modell för olika användningssätt som vi presenterade i
fjärde kapitlet med både rationella och symboliska användningssätt som
kombinerades med formell respektive informell användning? Fallstudierna i sjätte
kapitlet gav många exempel på kombinationen rationell och informell användning,
vilket vi benämnde pragmatisk användning. Där fanns flera exempel där arbetet med
ÖJ kan beskrivas som en kontrollerad verksamhetsneddragning och kostnadskontroll.
Det kan konstateras att detta inte är den typ av användning som avsågs från
statsmakten. Där var tanken att ÖJ skulle användas till att förbättra kvaliteten genom
att identifiera kvalitetsbrister. Här ser vi snarare tecken på motsatsen eller det som en
av de intervjuade själva beskriver som ett ”race to the bottom”. Det här väcker förstås
frågor kring om det är etiskt försvarbart att satsa stora medel på en aktivitet om den i
praktiken används för att minska kvaliteten i välfärden snarare än att bygga upp den.
Något svar på om denna pragmatiska användning är etiskt försvarbar kan denna
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rapport inte erbjuda. Däremot uppfattar vi det som att denna hållning säger något om
den vardag som kommunerna befinner sig i, där mycket av arbetet handlar om att hålla
budget. Våra observationer stämmer delvis överens med tidigare svensk forskning om
användning av ÖJ (se kapitel 3), särskilt vad gäller den pragmatiska hållning som
chefer och annan personal ger uttryck för. Att våra observationer även visar hur ÖJ
används som ledningsverktyg kan förklara varför systemet också i hög grad används
för omprioriteringar och neddragningar inom olika verksamheter.
Fallstudierna gav dock väldigt få exempel på kombinationen symbolisk och formell
användning, det vill säga att ÖJ-systemet skulle vara ett system som kommunerna är
angelägna om att visa upp i sina ”skyltfönster” för att skapa en image av att vara en
modern socialtjänst, men att systemet inte nödvändigtvis används vid exempelvis
rationellt
beslutsfattande.
Denna
typ
av
symbolisk
användning
av
managementmodeller och informationssystem för att skapa ökad legitimitet har
annars getts stor uppmärksamhet i både internationell och nationell forskning om
offentliga organisationer (Meyer & Rowan, 1977; Brunsson & Olsen, 1997; Johansson
& Siverbo, 2014).

7.2 ÖJ:s konsekvenser: Vissa kan vara eftersträvansvärda
medan andra är mer problematiska
Enkätstudien i kapitel fem visade att användningen av ÖJ har påverkat attityder,
styrformer och även vissa verksamhetspraktiker. Däremot tycks ÖJ inte i någon större
utsträckning ha påverkat personalens arbetsförhållanden och inte heller
socialtjänstens brukare i mer konkret hänseende. Liksom Blomgren & Waks (2010)
analys av användningen av ÖJ inom sjukvården och Lindgren, Ottoson & Salas (2012)
inom äldreomsorgen visar, så tycks ÖJ inom socialtjänsten ha satt spår i övergripande
styrdokument, strategier samt beslut om resurstilldelning, och även bidragit till att
etablera och befästa ”ett nytt tänk” inom socialtjänstens ledning. Det förefaller rimligt
att ÖJ bidragit till ett ökat intresse för kvalitetsfrågor både bland politiker och inom
förvaltningen, och att ÖJ bidragit till ett ökat fokus på ständiga förbättringar. ÖJ tycks
även ha haft en viss betydelse för att stärka arbetet med en kunskapsbaserad
socialtjänst, men respondenterna har inte redovisat särskilt många exempel på detta.
Enligt vår tolkning syftar respondenterna på de många checklistor avseende
verksamhetsrutiner som ÖJ-systemet genererar och som kommunerna har att ta
ställning till.
Det är få respondenter som angett att ÖJ tydligt har bidragit till nya innovativa
lösningar inom socialtjänsten. En tolkning av dessa svar är att ÖJ må vara till hjälp för
att identifiera förändringsbehov, men är i sig själv ingen garant för att nödvändiga
förändringar sker, något som i sin tur kräver en innovativ kultur (Moynihan & Landuyt,
2009). Snarare finns vissa indikationer på att ÖJ leder till ökad standardisering och
homogenisering av socialtjänstens verksamheter där utrymmet för lokala lösningar ges
mindre plats.
Även här gav våra fallstudier en fördjupad bild av användningen. I två av kommunerna
kunde den förhållandevis omfattande användningen förklaras med en krisartad
situation ekonomiskt och kvalitetsmässigt där nya chefer gav ÖJ stort utrymme i det
förändringsarbete som ansågs vara nödvändigt. Vi benämnde den situationen ”det
kritiska läget”. I den tredje kommunen handlade det snarare om ”traditionens makt”,
det vill säga ett slags mätningskultur där man tidigare arbetat med liknande egna
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system för uppföljning och där ÖJ passade väl in. När det gäller ÖJ:s konsekvenser för
de tre kommunernas socialtjänst så kan vi inte ge några mer konkreta svar annat än
att kostnadskontroll varit viktigare än ökad verksamhetskvalitet. Den övergripande
bilden var alltså att ÖJ främst användes för att hålla ordning på socialtjänstens
ekonomiska situation.
En fråga som vi haft med oss under forskningsprojektets gång är om införandet av ÖJ
verkligen innebär att granskningssamhällets doktriner har etablerats inom svensk
socialtjänst och om ÖJ innebär en radikal förändring av svensk socialtjänst.
Enkätundersökningen ger inga säkra svar på dessa frågor, men vi har i andra
sammanhang märkt att ÖJ används i många sammanhang där verksamheterna
diskuteras. Det gäller både inom äldreomsorgen där man gör nöjdhetsmätningar bland
brukarna, och inom individ- och familjeomsorgen där ÖJ:s indikatorer främst består
av checklistor om förekomsten av olika slags resurser och arbetsprocesser. Vår
tolkning blir därför att det skett en långsam men stadig tillvänjning där ÖJ-systemet
och liknande logiker fått en ökad betydelse för främst chefer, stabspersonal och många
politiker. Denna tillvänjningsprocess är ett exempel på hur ”mjuk” reglering inom
offentliga organisationer fungerar (Mörth, 2004; Jacobsson & Sahlin-Andersson
2006). Det är här viktigt att påpeka att ÖJ-systemet funnits i mer än tio år och att
många av respondenterna inte har erfarenheter från tiden då systemet inte fanns.
Denna tolkning får delvis stöd i en helt nyligen publicerad rapport från Riksrevisionen
(2021) som granskat om ÖJ är ett ändamålsenligt medel för utveckling av
socialtjänstens kvalitet på kommunal men också på statlig nivå. En slutsats är att ÖJ,
som en del av statens kunskapsstyrning, ger kommunerna en signal om vilka aspekter
inom socialtjänsten som är önskvärda att arbeta med. En annan slutsats är att en stor
andel av kommunerna uppger att de använder ÖJ för kvalitetsutveckling inom vissa
delområden och för vissa indikatorer, men i förhållande till de totalt 400 indikatorerna
är det få som används för detta ändamål. Dessutom tycks ÖJ ha minskat i betydelse till
förmån för exempelvis Kolada (där många indikatorer och andra mått redovisas) som
betraktas som ett mer användarvänligt verktyg enligt kommunerna. Frågan om
statistik i socialtjänsten är dock enligt Riksrevisionen större än ÖJ, och regeringen
rekommenderas därför att vidta åtgärder dels för bättre möjligheter att inhämta
individbaserad statistik, dels för ett mer sammanhållet system för indikatorbaserad
uppföljning av socialtjänsten.

7.3 Framtiden för ÖJ inom socialtjänsten
Hur kan då framtiden se ut för ÖJ? Här kan det vara på sin plats att väga in en del
andra händelser och faktorer som kan påverka villkoren för ÖJ:s framtid inom den
svenska socialtjänsten.
I ovan refererade granskning fäster Riksrevisionen (2021), liksom flera tidigare studier
före den, uppmärksamheten på att ÖJ:s indikatorer mäter socialtjänstens
förutsättningar och processer, men inte verksamhetens resultat (se till exempel
Lindgren 2019; Vårdanalys 2014). Många av de befintliga indikatorerna är dessutom
av typen uppfyller eller uppfyller inte, till exempel om kommunen har en viss rutin,
mall eller överenskommelse om samarbete med någon aktör. Det är nu inte förvånande
med
tanke
på
att
socialtjänsten
är
en
relativ
nykomling
i
kvalitetsmätningssammanhang. Det finns få eller inga individbaserade register som
kan användas för att utforma resultatindikatorer, och det finns inte heller en tradition
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av att följa upp resultat av insatser på en generell nivå i socialtjänsten, vare sig
nationellt eller lokalt. Samtidigt är det oklart vad målet att ÖJ ska leda till god kvalitet
i socialtjänsten innebär; när målet kan anses vara uppfyllt. Givet att det som ÖJ mäter
främst är förutsättningar och processer torde god kvalitet i praktiken kunna förstås
som synonymt med förekomst av vissa givna rutiner, mallar och överenskommelser.
Huruvida dessa rutiner, mallar och överenskommelser i sin tur verkligen främjar ett
önskat resultat för socialtjänstens brukare och klienter är dock osäkert.
En insats som möjligen, åtminstone på sikt, kan tänkas komma att minska den
osäkerheten är arbetet med systematisk uppföljning i socialtjänsten. Det handlar om
att löpande dokumentera arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för
dem och att sammanställa denna information i syfte att utveckla och förbättra
verksamheten. Genom systematisk uppföljning skapas enligt Socialstyrelsen (2021c)
beprövad erfarenhet baserad på det egna arbetet och dess resultat, vilket i sin tur kan
utgöra en bas för en kunskapsbaserad socialtjänst.
I slutbetänkandet till ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47) slås fast att kunskapsbaserad verksamhet med god kvalitet förutsätter
förbättrad verksamhetsuppföljning, vilket i sin tur ställer krav på förbättrad statistik.
Utredningen gör omfattande genomgångar av nuvarande förhållanden och dess brister
och jämför främst med den legala och faktiska situationen inom hälso- och sjukvården.
I betänkandet nämns ÖJ explicit på flera ställen, bland annat att det finns svårigheter
i att använda jämförelserna på avsett sätt och att ett problem bakom det är att
lagstiftningen behöver förstärkas med ett uttryckligt krav på uppföljning som inte finns
i nuvarande lagtext. Även avsnittet om nationell statistik ges stort utrymme i
betänkandet och man skriver bland annat följande:
Regelverket för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring är dock inte helt tydligt på
socialtjänstens område. Till skillnad från hälso- och sjukvården som har bestämmelser
som uttryckligen tillåter samtliga vårdgivare att dels hantera personuppgifter i sin egen
verksamhet för kvalitetssäkring m.m., dels registrera uppgifter i regionala och
nationella kvalitetsregister, saknas i princip motsvarande bestämmelser för
socialtjänsten. Som utredningen konstaterar i avsnitt 14 ställer varken socialtjänstlagen
eller dess förarbeten något uttryckligt krav på att socialtjänstens verksamhet eller
kvalitetsarbete ska baseras på kunskap (Ibid., s 551).

Betänkandet lyfter även fram en del kritik mot nuvarande Öppna jämförelser.
Öppna jämförelser ger emellertid inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens kvalitet. Statistiken fångar inte resultatet av insatser utan tenderar
att fokusera på rutiner och processer. Öppna jämförelser behöver därför kompletteras
med andra underlag som är relevanta för verksamheten och tolkas med hänsyn till
regionala och lokala förutsättningar (Ibid. s 553).

Även faktorer som skulle kunna tala för minskat behov av statistikinsamling och
verksamhetsuppföljning diskuteras. Betänkandet refererar till begreppet
”Tillitsbaserad styrning” som myntats av den så kallade ”Tillitsdelegationen”, som har
analyserat styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor. Deras analys visar att
kommunerna lägger ned mycket tid på att mäta och följa upp, men ändå har
verksamheterna själva ofta dålig inblick i hur verksamheten fungerar. Paradoxen tycks
vara att det av olika anledningar mäts alltför mycket, vilket bidragit till en ökad och i
vissa fall onödig administration, samtidigt som det finns områden där det i stor
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utsträckning saknas mått och goda kunskaper. Så även om styrningen skulle bli mer
tillitsfull så kommer det ändå att finnas behov av förbättrad statistik- och
kunskapsbaserad verksamhetsuppföljning.
I detta sammanhang kan även nämnas en annan paradox som identifierats i en aktuell
studie som visserligen handlar om internationellt biståndsarbete, men vars slutsatser
enligt vår mening är tänkvärda även i relation till socialtjänstens verksamhet. I
tillitsdelegationen antas att om vi bara minskar på den typ av styrning, mätning och
kontroll som New Public Management innebär (till exempel performance
measurement), så förbättras förutsättningarna för tillit. Slutsatsen i studien ifråga är
att det faktiskt kan vara precis tvärtom, nämligen att styrning av NPM-karaktär
uppfattas som en central tillitskälla i de interorganisatoriska relationer som
internationellt bistånd innebär (Alexius & Vähämäki 2021).
Att ÖJ ges så stort utrymme i ett för socialtjänsten mycket centralt betänkande visar
att det är mer än ett kortlivat managementkoncept. Socialtjänsten har genomlevt
många styrmetoder som grundats i olika managementkoncept, till exempel
målstyrning (MBO), Balanserat styrkort, Lean, Beställar-utförarmodell, Värdebaserad
styrning. Dessa kan i sin tur sorteras in under olika doktriner och ideologier, där de
nyss nämnda kan sorteras in under begreppet New Public Management, medan ÖJ
främst är ett uttryck för Audit Society, det så kallade granskningssamhället. Enligt vår
bedömning har ambitionen med ÖJ inte varit att erbjuda ett nytt sätt att styra
socialtjänsten, utan mer ett sätt att erbjuda officiell statistik och transparens inom
områden där det tidigare inte funnits efterfrågan på sådan. Man kan ändå säga att ÖJsystemet har blivit i hög grad institutionaliserat inom socialtjänsten, vilket bland annat
visar sig i att ovan nämnda betänkande bakom den ny socialtjänstlagen pekar ut ÖJ
som en naturlig grund för kvalitetsarbetet inom socialtjänsten.
En annan faktor som talar för att ÖJ kommer att finnas kvar de närmaste åren är
coronapandemin och dess inverkan på främst äldreomsorgen. Det finns mycket som
talar för att kritiken mot smittspridning och höga dödstal inom äldreomsorgen
kommer att öka efterfrågan på jämförande statistik och kvalitetsmätningar inte minst
bland media och externa granskare.
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Bilaga 1: Tabeller
Tabell A1. Vilka faktorer förklarar användningen? Ostandardiserade beta-koefficienter
(standardfel inom parentes)
Samtliga
Stöd från
ledningsstrukturen

Endast politiker:

Modell 1

Modell 2

Modell1

Modell 2

0.666*

0.572*

0.628*

0.583*

(0.036)*

(0.038)*

(0.063)*

(0.063)*

Syn på systemets mognad

0.317*

0.286*

(0.050)*

(0.097)*

1.164*

0.349*

1.337*

0.417†

(0.019)*

(0.171)*

(0.219)*

(0.377)*

N

336

336

108

108

R2 (adjusted)

0.497

0.550

0.478

0.513

Intercept/constant

* p<0.001
† p<0.01

Tabell A2. Kan användningsgraden förklara erfarna konsekvenser? Ostandardiserade betakoefficienter, standardfel inom parentes
Samtliga

Endast politiker:

Attitydkons

Styrkons

Personalkons

Attitydkons

Styrkons

0.617*

Verksamhetskons
0.610*

Personalkons

0.637*

Verksamhetskons
0.611*

Användningsgrad

0.598*

0.432*

0.573*

(0.035)
*

(0.043)
*

(0.039)
*

(0.042)
*

(0.054)
*

(0.073)
*

(0.068)
*

(0.078)
*

Intercept/
constant

1.113*

0.863*

0.732*

0.697*

1.234*

0.786†

0.800*

0.967†

(0.119)
*

(0.145)
*

(0.132)
*

(0.140)
*

(0.189)
*

(0.258)
*

(0.242)
*

(0.277)
*

N

359

356

359

333

126

122

123

109

R2 (adjusted)

0.442

0.363

0.398

0.243

0.470

0.379

0.392

0.206

* p<0.001
† p<0.01
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0.422*
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TestMyndighet nr 1

Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt
M1a Myndighet 1a

Bilaga 2

Delar av blanketten ska inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här syns däremot blankettens samtliga frågor.

Öppna Jämförelser (ÖJ)
Den här undersökningen riktar sig till Dig som i egenskap av politiker eller personal är
verksam inom socialtjänsten i en kommun som använder Öppna jämförelser (ÖJ). Vi vill
därför be dig att besvara en webbenkät inom ramen för ett pågående forskningsprojekt,
eftersom vi tror att du har viktiga erfarenheter att dela med dig av.
Forskningsprojektet bedrivs vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
och är finansierat av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetliv och välfärd). Syftet med
projektet är att analysera innebörden, användningen och konsekvenserna av ÖJ i
socialtjänsten. ÖJ är en strategisk satsning som staten och kommunerna arbetar med
i samverkan.
Uppgiftslämnandet är frivilligt, men genom att besvara enkäten är Du med och förbättrar
underlaget för forskningen.
Enligt vår uppskattning kan det ta mellan 5 och 20 minuter att besvara enkäten, beroende
på omfattningen av dina erfarenheter som du vill förmedla.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Har du frågor om undersökningens innehåll kontakta:
Staffan Johansson

Lena Lindgren

staffan.johansson@gu.se

lena.lindgren@spa.gu.se

Andreas Liljegren

Stefan Szücs

andreas.liljegren@socwork.gu.se

stefan.szucs@socwork.gu.se

Del I: Allmänna bakgrundsfrågor
1a. Jag som svarar har uppdrag/arbete inom socialtjänsten som
(flera alternativ kan anges):
Politiker, t.ex. i socialnämnd
Förvaltningschef-/sektorchef, t.ex. för socialtjänsten eller omsorgerna
Verksamhets-/områdeschef, t.ex. för äldreomsorgen eller IFO
Stabspersonal, t.ex. MAS, SAS, utvecklingsledare etc.
Övrig personal

1b. Vilken är Din nuvarande befattning/uppdrag och i hur många år
har Du innehaft den?
Befattning:

Jag har haft min befattning/uppdrag i följande antal år (Avrunda till närmaste helår):

2. Vilket/vilka områden inom socialtjänsten ansvarar du för/arbetar
du med? (Flera alternativ kan anges):
http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1

1/9

2018-12-18

Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt

Ekonomiskt bistånd
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Krisberedskap inom socialtjänsten
Missbruks- och beroendevård
Social barn- och ungdomsvård
Stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri
Våld i nära relationer/brottsoffer
Vård och omsorg om äldre
Annan verksamhet i kommunen, nämligen:

Socialtjänsten som helhet

Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

3. I vilken grad känner du till Öppna jämförelser (ÖJ)?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

4. Mitt svar i denna enkät om Öppna jämförelser (ÖJ) avser följande
område/områden (flera alternativ kan anges):
Ekonomiskt bistånd
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Krisberedskap inom socialtjänsten
Missbruks- och beroendevård
Social barn- och ungdomsvård
Stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri
Våld i nära relationer/brottsoffer
Vård och omsorg om äldre
Socialtjänsten som helhet

Del II: Öppna jämförelsers användning och relevans
http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1
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Följande frågor handlar om Öppna jämförelsers användning och relevans
för det/de områden inom socialtjänsten i din kommunsom du arbetar
med/ansvarar för.

5. Finns det inom din kommun lokala regler och riktlinjer om Öppna
jämförelser (ÖJ) inom det/de områden inom socialtjänsten som du
huvudsakligen arbetar med/ansvarar för?

Ja

Nej

Vet
ej

Nämnden har beslutat om eller på annat sätt godkänt
riktlinjer för användningen av ÖJ
Det finns upprättade rutiner för användningen av ÖJ
Det finns utsedda tjänstemän som analyserar ÖJ för bl.a.
politiker och verksamheterna

Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

6. I vilken grad har Öppna jämförelser förankrats inom de delar av socialtjänsten
som du huvudsakligen arbetar med/ansvarar för under det senaste året?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

Har diskuterats
Har planerats
Har följts upp
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

7. Hur ser du på Öppna jämförelser (ÖJ) som kvalitetssystem inom det/de ansvarsområden
du huvudsakligen arbetar med/ansvarar för det senaste året?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

ÖJ ger tillförlitlig information
ÖJ ger aktuell information
ÖJ ger jämförbar information i
förhållande till andra kommuner
ÖJ ger jämförbar information mellan
olika verksamheter inom kommunen
ÖJ:s indikatorer avspeglar väl
verksamhetens innehåll som helhet
ÖJ innehåller lagom många indikatorer
för att spegla verksamheterna

http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1
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Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

8. För vilket/vilka syften har ni använt Öppna jämförelser inom kommunens socialtjänst
under det senaste året?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

För att jämföra hur den egna
verksamheten utvecklas över tid
För att jämföra hur en viss verksamhet
utvecklas i förhållande till andra
verksamheter
För att identifiera förändringsbehov
För att stödja strategisk planering och
resurstilldelning
För att kontrollera att verksamheten
genomför det som förväntas
Som underlag för dialog med de som
utför verksamheten
Som underlag för redovisning till
överordnade
Som underlag för beslut om sanktioner
eller belöningar
Eventuella ytterligare syften för användning av ÖJ eller andra kommentarer till dina svar på denna fråga:

9. I vilken form/vilka former har du under senaste året använt Öppna jämförelser (ÖJ)?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

De nationella rapporterna i
pappersformat
Regionalt producerade rapporter
Socialstyrelsens webbaserade verktyg
Excelfilerna från Socialstyrelsen
ÖJ-information via Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada)
Kommunens egenproducerade
rapporter/material om ÖJ
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1

4/9

2018-12-18

Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt

10. I vilka sammanhang har du under senaste året använt Öppna jämförelser inom
det/de områden inom socialtjänsten som du huvudsakligen arbetar med/ansvarar för?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

Tillsammans med politiker, t.ex.
nämndpolitiker
Tillsammans med arbetsledare,
enhetschefer och verksamhetschefer
Tillsammans med andra tjänstemän
Tillsammans med brukare och anhöriga
Tillsammans med andra kommuner, dvs.
för benchmarking
Tillsammans med privata utförare av
servicen
Individuellt, när jag vill erhålla
information om verksamheten
Eventuella andra användningssammanhang eller andra kommentarer till dina svar på denna fråga:

11. Hur uppfattar du olika gruppers stöd för Öppna jämförelser (ÖJ) för det/de
ansvarsområden du huvudsakligen arbetar med/ansvarar för?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

Kommuninvånarna är överlag positivt
inställda till ÖJ
Kommunens ÖJ ges stor plats i lokala
medier
Personalorganisationerna är överlag
positivt inställda till ÖJ
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

12. Hur uppfattar du olika ledningsfunktioners stöd för användningen av
Öppna jämförelser (ÖJ) inom det/de ansvarsområden du huvudsakligen
arbetar med/ansvarar för?
I ganska
låg grad

Delvis/
I varken

I ganska
hög grad

I mycket
hög grad

http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1
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Inte
alls
1

2

hög eller
låg grad
3

4

5

Kommunledningen visar stöd för att
nämnder/förvaltningar använder ÖJ för
att tillhandahålla god verksamhet
Socialtjänstens ansvariga politiker
prioriterar ÖJ som strategi för att
tillhandahålla god verksamhet
Verksamhetens ledande chefer fokuserar
på ÖJ på att tillhandahålla god
verksamhet
Socialtjänstens ÖJ ges stor
uppmärksamhet i kommunens
informationsverksamhet, t ex på
webben/hemsidan
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

13. I vilken grad finns det stödfunktioner som hjälper er att använda Öppna jämförelser
(ÖJ) för det/de ansvarsområden du huvudsakligen arbetar med/ansvarar för?

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

Kommunen har särskilda
personalresurser som hjälper oss att
använda ÖJ
Kommunen har IT-kompetens och ITresurser som är till hjälp vid användning
av ÖJ
Det finns regionala stödstrukturer som
är till hjälp vid användning av ÖJ
Det finns nationella resurser (t ex
användarhandböcker) som är till hjälp
vid användning av ÖJ
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

14. Ta ställning till följande påståenden om organisationskulturen inom socialtjänsten
i din kommun:

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

Det är viktigt att vara och uppfattas som
en modern socialtjänst när det gäller att
använda system som t ex ÖJ
Det är viktigt att vara och uppfattas som
en socialtjänst som präglas av valfrihet

http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1
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(t ex mellan kommunala och privata
utförare)
Det är viktigt att vara och uppfattas som
en innovativ socialtjänst som utvecklar
nya och nyskapande verksamhetsformer
Det är viktigt att vara och uppfattas som
en lokalt förankrad socialtjänst som
baseras på kommunal självstyrelse
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

Del III: Öppna jämförelsers konsekvenser
Följande frågor handlar om konsekvenser av användningen av Öppna jämförelser inom
det/de områden inom socialtjänsten som du angett att du arbetar med/ansvarar för i
din kommun.

15. Om Du ser sammantaget på användningen av Öppna jämförelser i din kommun
inom det/de ansvarsområden du huvudsakligen arbetar med/ansvarar för, i vilken
grad har du upplevt att den lett till följande förändringar i verksamheten
och därmed även för brukarna.

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

ÖJ har bidragit till nya, innovativa
lösningar i socialtjänsten
ÖJ har stärkt arbetet med att utveckla
en kunskapsbaserad socialtjänst
Vi har lagt mest fokus på förbättring av
ÖJ-indikatorer som visar sämre resultat
Det finns konkreta exempel på
verksamhetsförändringar som kommit
tillstånd p.g.a. ÖJ
ÖJ har skapat ökade skillnader mellan
olika klient-/ brukargrupper
Relationerna till klient-/ brukargrupperna
har fördjupats genom ÖJ
Det är främst starka klient-/
brukargrupper som har fått sin situation/
verksamhet förbättrad
Relationerna till kommuninvånarna har
fördjupats på ett positivt sätt
Det är främst utsatta grupper av
kommuninvånare som har fått sin
verksamhet förbättrad genom ÖJ
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

16. Om Du ser sammantaget på användningen av Öppna jämförelser i din kommun,
http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=2018-12-18_08:26:55&SidaOrdnNr=1
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i vilken grad har du upplevt att ÖJ lett till följande förändringar i styrprocesser

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

Utformningen av verksamhetens mål har
anpassats efter ÖJ:s indikatorer
Rutiner för dokumentation har setts över
och systematiserats i förhållande till ÖJ
Befintliga kvalitetsverktyg och
uppföljningssystem har synkroniserats
med ÖJ
Genom ÖJ har lokala politiska frågor fått
mindre betydelse på bekostnad av
nationella kvalitetsnormer
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

17. Om Du ser sammantaget på användningen av Öppna jämförelser i din kommun,
i vilken grad har du upplevt att ÖJ lett till följande förändringar i attityder

Inte
alls
1

I ganska
låg grad
2

Delvis/
I varken
hög eller
låg grad
3

I ganska
hög grad
4

I mycket
hög grad
5

Vet ej

ÖJ har bidragit till ett ökat intresse och
engagemang för kvalitetsfrågor i
verksamheten i stort
ÖJ har satt verksamhetens kvalitet högre
upp på den politiska agendan i
kommunen
Det finns en ökad betoning på att
ständigt förbättra resultaten i ÖJ
Det räcker att nå mätresultat i nivå med
genomsnittet i ÖJ
ÖJ gör att jag känner ett ökat ansvar för
verksamhetens resultat
ÖJ har gett ett ökat förtroende för
socialtjänsten bland klient-/
brukargruppera
ÖJ har gett ett ökat förtroende för
verksamheten bland kommuninvånare
allmänt
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

18. Om Du ser sammantaget på användningen av Öppna jämförelser (ÖJ) i din kommun,
i vilken grad har du upplevt att den lett till följande förändringar för personalen:
I ganska
låg grad

Delvis/
I varken

I ganska
hög grad

I mycket
hög grad
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Vet ej
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Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt
Inte
alls
1

2

hög eller
låg grad
3

4

5

Tydligare ledning och tydligare krav pga.
ÖJ
Genom ÖJ har personalen fått mer att
säga till om
Minskat handlingsutrymme bland
personalen pga. ÖJ
Personalminskningar pga. ÖJ
Personalökningar pga. ÖJ
Personal har omfördelats eller anställts
för att inrapportera/ analysera ÖJresultat
Eventuella kommentarer till dina svar på denna fråga:

19. Plats för dina övriga kommentarer, synpunkter och frågor
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