
 
 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling 
FoU-rapport 2017:3 

 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen 

Författare: Jan Olsson och Anna Petersén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örebro universitet  Växel: 019-30 30 00  
701 82 Örebro www.oru.se 

 

http://www.oru.se/




Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling 
FoU-rapport 2017:3

JAN OLSSON

ANNA PETERSÉN 

Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen 

Utgivare: Örebro universitet
Tryck: Örebro universitet, Repro 03/2017 

ISBN 978-91-87789-07-6 





Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ......................................................................................... 5 

2. GRANSKNINGSSAMHÄLLET OCH FORSKNING OM     
UTVÄRDERING ....................................................................................... 7 

3. ÄLDREOMSORGENS KVALITETSUPPFÖLJNINGSSYSTEM .......... 11 

4. BAKGRUND: ÄLDREOMSORGEN I ÖREBRO OCH SOLNA ......... 13 

5. UNDERSÖKNINGENS METODER OCH MATERIAL ..................... 15 

6. PROJEKTETS VIKTIGASTE RESULTAT ........................................... 17 

7. ANALYS OCH REFLEKTIONER ....................................................... 27 

8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER ....................................... 33 

REFERENSER ......................................................................................... 37 
 





OLSSON & PETERSÉN    Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen  5 
  

1. Inledning 
Denna rapport sammanfattar resultaten av ett följeforskningsprojekt som 
har bedrivits i samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet. 
Syftet med projektet är att studera Örebro kommuns och Solnas stads 
system för kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen med ambitionen att bidra 
till en utvärderande analys och konstruktiv problematisering av systemens 
förtjänster och begränsningar. Frågeställningar som väglett projektet är: 

 

• Hur kommer kvalitetsuppföljningssystemen inom äldreomsorgen 
till användning och för vilka?  

• Vad kan vi lära av forskningen om utvärderingsanvändning med 
relevans för kvalitetsuppföljningssystem inom äldreomsorgen? 

• Vilka idéer och strategier för ökad användning av granskande akti-
viteter är möjliga och lämpliga för äldreomsorgen? 
 

Projektet undersöker äldreomsorgen av två skäl. Det är ett omfattande och 
allt viktigare politikområde i och med att andelen äldre ökar i befolkning-
en (Sundström, 2014) och därmed sätter press på finansiering och verk-
samhetsutveckling. Vidare utgör ”äldre” och i synnerhet de ”äldre-äldre” 
(80 år eller äldre) en svag brukargrupp jämfört med andra grupper och 
intressen i samhället (Dominelli, 2004). Ett väl fungerande uppföljningssy-
stem är därför särskilt viktigt för detta område. Projektet har en jämfö-
rande fallstudiedesign med fokus på Örebro kommun och Solna stad. 
Dessa två kommuner har valts eftersom båda är relativt stora och har 
likartade uppföljningssystem, men Solna stad började tidigare med den här 
typen av uppföljning och har haft privata utförare under en längre period 
och i en högre grad än Örebro kommun. Tanken var att det kan finnas en 
möjlighet för Örebro kommun att lära sig en del från Solna, men också att 
undvika eventuella misstag. 

Projektet har haft karaktären av ett följeforskningsprojekt med vilket vi 
avser en form av lärande utvärdering (se t ex Claesson, 2015) med konti-
nuerlig interaktion med den utvärderade verksamheten, d.v.s. äldreomsor-
gens kommunala och privata aktörer (politiker, chefer, tjänstemän och 
professionella). Traditionell utvärdering brukar i regel komma in i slutet 
av ett projekt och göra mätningar i kontrollsyfte. En lärande utvärdering 
kan följa både ett tidsbegränsat projekt och en ordinarie löpande verk-
samhet över tid och kan därför också karaktäriseras som en processtudie. 
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I detta fall undersöker vi kvalitetsuppföljningssystem som är en del av den 
ordinarie verksamheten och som syftar till att granska och säkerställa 
kvaliteten i äldreomsorgen. Vi har under följeprojektets genomförande 
presenterat och diskuterat resultat, i synnerhet vid tre tillfällen på den s.k. 
Utvecklingsarenan som är en kontinuerlig seminarieverksamhet i samar-
bete mellan Örebro kommun och Örebro universitet. Vid dessa tillfällen 
har vi presenterat preliminära resultat och diskuterat dessa med deltagar-
na, som i hög grad har varit politiker, tjänstemän och professionella som 
är verksamma i eller på annat sätt har varit viktiga för äldreomsorgen. 
Flera av dessa har också intervjuats inom ramen för undersökningen. På 
detta sätt har projektets resultat successivt diskuterats och validerats med 
äldreomsorgens intressenter i Örebro. Följande tre frågeställningar disku-
terades i mindre grupper vid Utvecklingsarenan: Skulle en annan typ av 
styrnings- och granskningsmodell vara möjlig och kanske t.o.m. bättre 
(t.ex. marknadsbaserat system eller en samhällsbaserad äldreomsorgspoli-
tik)? Kan olika modeller kombineras? Räcker det att kommunen åter-
kopplar till chefer i granskad enhet eller bör kommunen ta ansvar för att 
“ris och ros” sprids bland personalen och mellan olika utförare för att få 
mer effekt? Vad kan och bör kommunen göra för att förbättra möjligheten 
tillrationella kundval” och därmed verklig valfrihet för de äldre? Vi åter-
kommer till dessa frågeställningar i slutet av rapporten. 

I projektet har tre forskare arbetat. Professor Jan Olsson har varit pro-
jektledare med ansvar för projektets uppläggning, genomförande och rap-
portering. Doktorand Anna Petersén och docent Björn Hammar har båda 
ansvarat för datainsamlingen i Örebro respektive Solna. Författare av 
slutrapporten är Jan Olsson och Anna Petersén. 

Denna rapport är, som framgår av innehållsförteckningen, strukturerad 
i åtta avsnitt. Efter inledningen placerar vi projektet i ett bredare samhälls- 
och forskningsperspektiv genom att belysa föreställningen om gransk-
ningssamhället och att sammanfatta forskningen om utvärdering och ut-
värderingsanvändning. Därefter presenteras kvalitetsuppföljningssystemen 
inom äldreomsorgen mer allmänt och sedan mer specifikt inom äldre-
omsorgen i Örebro kommun och Solna stad. Sedan sammanfattar vi hur 
projektets empiriska undersökning har genomförts; vilka metoder och 
material som har använts. I avsnittet om projektets viktigaste resultat 
sammanfattar vi de resultat som är särskilt tydliga och intressanta och 
som utgör ett viktigt underlag för att diskutera möjliga förbättringar av 
systemen. Förbättringstemat diskuterar vi i avsnittet Analys och reflekt-
ioner. Det sista avsnittet utgör sammanfattning och slutsatser. 



OLSSON & PETERSÉN    Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen  7 
  

2. Granskningssamhället och forskning om     
utvärdering 
Granskningssamhället 
Under de senaste årtiondena har kraven på att offentliga verksamheter ska 
undersökas och kontrolleras ökat kontinuerligt (Lindgren, 2008; Johans-
son & Lindgren, 2013). Detta innebär att granskande aktiviteter såsom 
utvärdering, uppföljning, tillsyn och revision har fått en allt mer bety-
dande roll. Utvecklingen är inte utmärkande för just Sverige, även om vårt 
land visat sig vara mer receptivt än många andra länder, utan liknande 
tendenser har också uppmärksammats internationellt. Vi kan därför tala 
om en övergripande samhällstrend som ofta kallas för granskningssam-
hället (Power, 1997), vilket betyder att olika former av granskning har 
kommit att bli en del av en allmän rationalitetssträvan i samhället. 
Granskning framstår som ett viktigt inslag i offentlig politik och förvalt-
ning och förväntas bidra till förbättringar av verksamheters processer och 
slutresultat. Genom att tillämpa granskande åtgärder ges beslutsfattare 
också möjlighet att styra verksamheterna, till exempel med belöningar 
eller bestraffningar (Vedung, 2009; Bemelmans-Videc, Rist & Vedung, 
2007).  

Med hjälp av granskande inslag kan också ansvariga för resultat och 
process spåras. Vem är ansvarig för en verksamhets framgångar och miss-
lyckanden? Inom äldreomsorgen blir ansvarsutkrävandet särskilt kompli-
cerat sedan privata aktörer kontrakterats för att utföra offentlig vård (se 
Johansson & Lindgren, 2013). Är det kommunen som uppdragsgivare och 
beställare av vården som är ansvarig eller är det utförarna? I takt med att 
granskningssamhället expanderat, har också kritiken vuxit. Offentliga 
verksamheter anpassar sina aktiviteter i syfte att bli granskningsbara, ett 
syfte som ibland framstår som mer viktigt än att faktiskt bedriva en kvali-
tativ kärnverksamhet (Power, 1997). Alvesson (2006) beskriver detta fe-
nomen som ett utfall av ”skyltfönsterarrangemang”, att genom en välput-
sad fasad vilja signalera framgång snarare än att aktivt arbeta med för-
bättringar. Andra negativa konsekvenser som har identifierats i samband 
med offentlig granskning är ökad byråkratisering, där anpassningen till att 
bli granskningsbar leder till att hjulen rullar allt långsammare. Verksam-
heterna blir trögrörliga och en stelhet infinner sig, där det blir viktigare att 
”göra saker rätt”, snarare än att ”göra rätt saker” (Johansson & Karlsson, 
2013, s. 43). Därtill tillkommer också professionellas rädsla för att göra 
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fel och att inte lita på sina egna bedömningar. Risken för att bli kritiserad 
för sina beslut är överhängande och det framstår som säkrare att uteslu-
tande tillämpa det formella regelsystemet (Beck, 2000). Men gransknings-
samhället har också medfört positiva konsekvenser. Johansson och Karls-
son (2013) lyfter exempelvis att syftet med granskning är att bedriva effek-
tivare verksamheter inom ramen för offentlig förvaltning. Här spelar 
granskande aktiviteter en viktig roll, då de bidrar till ökad transparens och 
ökat lärande. Därtill menar Hall (2012) att managementreformer, i vilka 
granskning ingår, kan normalisera professionella experter och därmed ta 
udden av deras eventuella grandiositet. Extern granskning bidrar således 
till att balansera relationen mellan olika aktörer i systemet, genom att göra 
processerna transparenta.  

Forskning om utvärdering och uppföljning 
Utvärdering är ett exempel på en tidstypisk granskande aktivitet som har 
kommit att institutionaliseras inom den offentliga sektorn. En kortfattad 
beskrivning av utvärdering är att det är en verksamhet som består av tre 
delar: systematiskt tillvägagångssätt, värdering och användning (se t ex 
Scriven, 1991; Vedung, 2009). Utvärderingsobjektet ska värderas utifrån 
det syfte och den nytta det fyller inom respektive system det ingår i (Lind-
gren, 2012) och detta skall ske systematiskt med hjälp av vetenskapliga 
metoder. Utvärdering bedrivs i första hand för att användas och spela roll 
i praktiska beslutssituationer, jämfört med traditionell forskning som ska 
bidra till en slags allmän kunskapshöjning (Karlsson, 1999). Uppföljning, 
å andra sidan, betraktas som en aktivitet som oftast görs löpande för att 
granska en verksamhet utifrån förutbestämda kriterier. Jämfört med ut-
värdering saknar uppföljning vanligtvis inslag av analys, där resultat ges 
ytterligare mening genom förklaringar och bedömningar. Istället består 
informationen i uppföljningar av statistik eller data insamlat från survey-
undersökningar.  

Precis som mot det övergripande begreppet granskningssamhället, finns 
det mycket kritik riktat mot utvärdering och uppföljning. Parallellt med 
att aktiviteterna ger mycket och viktig information har värdet av dem 
ifrågasatts. Forskarna Peter Dahler-Larsen (2012) och Lena Lindgren 
(2008) har liknat det ritualmässiga insamlandet av data, som utvärdering 
och uppföljning medför, för ett utvärderingsmonster. Monstret blir till 
synes aldrig mätt, det kostar pengar och andra resurser, och ger ganska 
måttfull utdelning tillbaka. Det saknas många gånger tydliga idéer om hur 
resultatet av utvärdering och uppföljning ska användas. Trots detta fram-
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står de som viktiga inslag i verksamheterna. Användningsproblematiken är 
välkänd bland utvärderingsforskare (se t ex Weiss, 1998; Patton, 2008; 
Petersén & Olsson, 2014), vilka under årens lopp sökt identifiera andra 
användningsformer än den traditionella instrumentella. Med instrumentell 
användning avses att resultaten som genereras utifrån utvärderingen om-
sätts konkret i praktiken som en direkt konsekvens av den nya kunskapen. 
Instrumentell användning illustrerar idealet, hur människor föreställer sig 
att utvärderingsresultat ska tillämpas. Dock har forskare fastslagit att den 
här typen av användning nästintill inte existerar (Rossi, Freeman & 
Lipsey, 1999; King, 2004; Weiss, Murphy-Graham & Birkeland, 2005). 
Istället lyfter forskare fram alternativa användningsformer, exempelvis den 
konceptuella (Weiss, 1988, 2004). Konceptuell användning avser inte leda 
till konkreta handlingar, utan snarare att den nya informationen påverkar 
och influerar beslutfattares, tjänstemäns och andra intressenters förståelse 
av det utvärderade objektet. Detta kan i sin tur, på sikt, leda till föränd-
ringar i verksamhetsprocesser och beslut. Vidare tillkommer två dystrare 
perspektiv på utvärderingsanvändning, vilka är den symboliska och den 
rituella användningen. Symbolisk användning åsyftar när beslutsfattare 
och tjänstemän låtsas ta hänsyn till resultaten från en granskning, för att 
inte framstå som ointresserade eller sakna underlag för sina beslut. De kan 
trots allt inte helt bortse från att de verkar inom ett system som premierar 
kunskapsproduktion. Rituell användning, vilket kanske är den vanligaste 
användningsformen (Petersén & Olsson, 2014), innebär att redan vid 
initierandet av en utvärdering saknas intentioner att använda den. Utvär-
deringen beställs på ren rutin, utan vidare reflektioner över dess egentliga 
syfte. Däremot kan utvärderingen alltid ges ny mening i andra samman-
hang, exempelvis som kunskapsunderlag inom forskning (a.a.). 

Med hänsyn till tidigare forskning kan vi förvänta oss att användningen 
av kvalitetsuppföljningarna inom äldreomsorgen i Örebro kommun och 
Solna stad är relativt begränsade och bristfälliga, i synnerhet bland perso-
nalen som arbetar närmast brukarna. Utgångspunkten är därför att upp-
följningarna kan ha andra, mindre synliga, funktioner. De kan exempelvis 
fungera legitimerande för verksamheterna eller vara ritualiserade som ett 
standardinslag inom den sociala välfärden. Uppföljningarna kan påverka 
verksamheterna i såväl positiv som negativ riktning, antingen genom att 
utförarna strävar efter att utföra ett så bra arbete som möjligt med goda 
uppföljningsresultat som följd eller att utförarna anpassar verksamheterna 
i relation till olika system för utvärdering och uppföljning och som riske-
rar att försämra verksamhetens kvalitet med avseende på sådant som inte 
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täcks in av utvärderingen/uppföljningen. Det innebär alltså att utvärde-
ringsresultaten för verksamheten kan bli bättre samtidigt som den faktiska 
kvaliteten för verksamheten som helhet kan försämras. 
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3. Äldreomsorgens kvalitetsuppföljningssystem  
Kvalitetsbegreppet i äldreomsorgen 
Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara 
av god kvalitet, vilket omfattar också äldreomsorgen. Arbetet med 
kvalitetssäkring är förankrat i 3 kap. 3 § socialtjänstlagen där det framgår 
att kvaliteten i verksamheterna ska utvecklas och säkras systematiskt och 
fortlöpande. Som en följd av detta återfinns inom äldreomsorgen en stor 
mängd målformuleringar och riktlinjer, samt mätningar och jämförelser 
mellan verksamheter. Resultaten redovisas ofta offentligt, exempelvis på 
respektive kommuns hemsida eller via Socialstyrelsens kanaler. Kvalitets-
begreppet har aktualiserats ytterligare i samband med införandet av val-
frihet, där det ideala syftet är att öka kvaliteten för brukarna. 

Själva kvalitetsbegreppet är svårfångat. Vad som avses med god kvalitet 
är delvis beroende av subjektiva föreställningar och upplevelser. Socialsty-
relsen (2006) har delat upp kvalitet i två beståndsdelar: materiell och relat-
ionell. Materiell kvalitet avser exempelvis hur boendet är utformat, hur 
maten smakar, personalens tillgänglighet och möjligheterna till sjukvård. 
Andra aspekter av materiell kvalitet är tiden från det den äldre har aktive-
rat trygghetslarmet tills hjälp kommer, eller hur städningen utförts. Relat-
ionell kvalitet syftar till bemötande, delaktighet, välbefinnande, trygghet 
och meningsfullhet (Prop. 2009/10). Här får personliga egenskaper hos aktö-
rerna en särskild betydelse. Både materiell och relationell kvalitet uppfattas 
subjektivt och den upplevda kvaliteten kan skilja sig från den faktiska. Dock 
måste båda beståndsdelarna uppfyllas för att god kvalitet ska uppnås. Därtill 
bestämmer organisationen, det vill säga utförarna av vården och omsorgen, 
också sin definition av kvalitetsbegreppet med utgångspunkt i egna normer 
och värderingar formade på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2006). 
 

Kvalitetsuppföljningssystemen 
Utvecklandet av kommunala kvalitetsuppföljningssystem ska ses mot bak-
grund av införandet av valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lag om 
valfrihetssystem (LOV). I Solna stad har man arbetat med kundval i hem-
tjänsten sedan 2002 och i samband med detta tillskapades en stab med 
ansvar för kvalitetsuppföljning av verksamheter, både i privat och kom-
munal regi. I Örebro kommun infördes 2009 valfrihetssystem för service i 
Örebros hemtjänst. Framväxten av fler utförare av kommunala tjänster 
och ökad självständighet för enhet i egen drift anses ställa nya krav på 
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kommunal kvalitetsuppföljning. Ett av syftena med en mångfald utförare 
är att enheter oavsett driftsform ska kunna jämföra sig med och lära sig av 
varandra. Därutöver ska kvalitetsuppföljningarna bidra till att ge beslu-
tande politiker och ledning underlag för beslut; att ge granskad enhet 
återkoppling på hur framgångsrikt de lever upp till ställda krav samt att ge 
medborgare och andra intresserade underlag för att kunna jämföra verk-
samheter inför t.ex. ett val av vårdboende eller hemtjänstutförare (Riktlin-
jer för kvalitetsuppföljning av enheter i Vård och omsorg, Örebro kom-
mun, s. 3; Solna stad, Policy för konkurrensutsättning). I Örebro kom-
muns riktlinjer sammanfattas kvalitetsuppföljningens syfte på följande sätt: 

”Uppföljningen är en del i process för uppföljning av kvalitet i verksamhet, 
och granskar enhetens förmåga att leva upp till lagstiftningens krav och po-
litiska mål med fokus på den kvalitet som tjänsterna skapar för brukaren” 
(Riktlinjer för kvalitetsuppföljning av enheter i Vård och omsorg, Örebro 
kommun, s. 3). 

Kvalitetsuppföljning som process sker i flera kronologiska steg. Utgång-
punkten utgörs av specifika riktlinjer för kvalitetsuppföljningen, som bes-
lutas av kommunfullmäktige och genomförs under ledning av nämnder 
med ansvar för äldreomsorgen. För det andra består naturligtvis uppfölj-
ningen av en omfattande undersökningsdel bestående av både egna insam-
lade data av olika slag samt sekundärdata. Ett viktigt inslag i processen 
utgörs av mötet mellan granskarna och de olika verksamheterna. Därefter 
sker framtagandet av uppföljningsrapporten och eventuell åtgärdsplan. 
Ansvarig nämnd godkänner rapporten samt anger datum för återrapporte-
ring om hur verksamheten har arbetat med förbättringsåtgärder.  

Vidare bör det understrykas att kvalitetsuppföljningarna är en av flera 
granskningar som äldreomsorgen är föremål för. Det finns många olika 
aktörer inom detta granskningsområde (kommunen, Socialstyrelsen, IVO) 
som genomför många olika granskningar (kommunala avtalsuppföljning-
ar, kvalitetsuppföljningar m.m.). Man kan säga att granskningssamhället 
är tydligt närvarande inom äldreomsorgen, vilket innebär att verksamhet-
erna utsätts för ett komplext och bristfälligt samordnat granskningssy-
stem, som riskerar att ta en hel del tid och resurser i anspråk från verk-
samheterna. 
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4. Bakgrund: Äldreomsorgen i Örebro och Solna 
Äldreomsorgen är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser för äldre, 
exempelvis hemtjänst, ledsagarservice, färdtjänst och vård- och omsorgs-
boenden. Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar 
och regleras främst av socialtjänstlagen (SoL). Det kommunala omsorgs-
utbudet varierar en del mellan olika kommuner.  
 

Äldreomsorgen i Örebro 
Äldreomsorgen i Örebro kommun tillhandahåller 12091 platser fördelat 
på tjugotre vård- och omsorgsboenden, varav tre är på entreprenad. Till 
antalet vård- och omsorgsboenden räknas inte så kallade trygghetsbostä-
der eller seniorbostäder in. De flesta av boendena är utplacerade i Örebro 
centralort, medan ett fåtal ligger på mindre orter. Den största andelen 
äldre bor dock kvar i det egna hemmet, ibland med stöd av hemtjänst. Det 
finns fjorton olika arbetslag inom hemtjänsten i Örebro, men flera av arbets-
lagen är också uppdelade i mindre grupper. Därtill finns det också privata 
utförare av hemtjänst, i skrivande stund länkar kommunen till sexton sådana 
aktörer på sin hemsida (http://jamfor.orebro.se/jamfor_orebro/38.html, 2016-
04-13). Kommun tillämpar principen om valfrihet, vilket innebär att den 
äldre har möjlighet att själv välja utförare av vissa tjänster. Program-
nämnd Social välfärd bär det politiska ansvaret, i vilken också ingår två 
vård- och omsorgsnämnder med geografiskt ansvar, öst och väst.  
 

Äldreomsorgen i Solna 
Äldreomsorgen i Solna kommun erbjuder nio olika vård- och omsorgsbo-
enden och dessa rymmer tillsammans 5892 platser. Av dessa drivs fem 
boenden på entreprenad. Vidare finns tjugotvå valbara boenden som drivs  
 
 

                                                      
1 Sammanräkning 2016-06-14 på kommunens hemsida http://www.orebro.se/623.html  
2 Sammanräkning 2016-06-14 på kommunens hemsida https://www.solna.se/sv/familj-
omsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-omsorgsboenden-i-
solna/ Det framgår dock ej av hemsidan om detta är antalet platser eller antalet lägenhet-
er/rum, där också par kan vara sammanboende. Detsamma gäller för platserna i Örebro 
kommun.  
 

http://jamfor.orebro.se/jamfor_orebro/38.html
http://www.orebro.se/623.html
https://www.solna.se/sv/familj-omsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-omsorgsboenden-i-solna/
https://www.solna.se/sv/familj-omsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-omsorgsboenden-i-solna/
https://www.solna.se/sv/familj-omsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-omsorgsboenden-i-solna/
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i privat regi, vilka kommunen länkar till på sin hemsida (https://www.solna.se/ 
sv/familjomsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och- 
omsorgsboenden-utanfor-solna/?page=1, 2016-04-13). För äldre som bor kvar 
i det egna hemmet och är i behov av hemtjänst, är valmöjligheterna omfat-
tande. Den äldre kan välja bland tjugosju olika utförare, varav en är 
kommunal. I likhet med Örebro, tillämpar också Solna principen om val-
frihet. Solna kommun har en omsorgsnämnd, vilken ansvarar politiskt för 
äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionshinder. 

https://www.solna.se/%0bsv/familjomsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-%0bomsorgsboenden-utanfor-solna/?page=1
https://www.solna.se/%0bsv/familjomsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-%0bomsorgsboenden-utanfor-solna/?page=1
https://www.solna.se/%0bsv/familjomsorg/aldreomsorg/boende/vard-och-omsorgsboende/vard-och-%0bomsorgsboenden-utanfor-solna/?page=1
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5. Undersökningens metoder och material 
Studieobjektet för detta projekt är alltså kvalitetsuppföljning inom äldre-
omsorgen i Örebro kommun och Solna stad. Undersökningen har genom-
förts under perioden 2013-2015. Den empiriska datainsamlingen har 
gjorts i två steg. Först studerade vi själva uppföljningssystemen i syfte att 
få kunskaper om dess grundläggande karaktär. De konkreta undersök-
ningsfrågorna i denna delstudie handlade om hur systemet ser ut med 
avseende på uppläggning, organisering och mätmetoder. Delstudien gjor-
des med hjälp av intervjuer och dokumentanalys (policydokument och 
riktlinjer). Därefter undersökta vi hur kvalitetsuppföljningssystemet im-
plementeras och används av olika aktörer. Denna delstudie syftade fram-
förallt till att empiriskt kartlägga den faktiska användningen av kvalitets-
uppföljningen bland äldreomsorgens intressenter. Flera olika metoder och 
material användes såsom intervjuer och dokumentanalys. 

Vi har tillämpat en flermetoddesign som utnyttjar olika metoder, käl-
lor och material. Ett syfte med detta är att presentera en så tillförlitlig 
bild som möjligt av våra studieobjekt, med täta beskrivningar som gör 
resultatet trovärdigt och möjligtvis också överförbart till andra samman-
hang (se t ex Lincoln & Guba, 1985). För det första har haft tillgång till 
ett mycket omfattande material av dokument och rapporter från äldre-
omsorgen (policydokument, riktlinjer, beslut, uppföljningsrapporter 
m.m.). För det andra har vi genomfört ett relativt stort antal halvstruk-
turerade intervjuer som i regel har tagit en dryg timme i anspråk. Dessa 
intervjuer har delvis skett med enskilda individer och delvis i form av 
gruppintervjuer. Vidare har vi gjort intervjuer med aktörer på olika ni-
våer: personal, verksamhetschefer, tjänstemän som hanterar gransk-
ningssystemet och politiker med äldreomsorgsansvar. Totalt har vi inter-
vjuat 28 personer. I Örebro har vi intervjuat 19 personer, enskilt eller i 
grupp: fyra tjänstemän som arbetar med kvalitetsuppföljningssystemet 
(grupp); fyra nämndpolitiker (enskilt); fem verksamhetschefer för boen-
den/hemvård (enskilt), både privata och kommunala; samt sex underskö-
terskor i verksamheten i två olika personalgrupper (tre i varje grupp). I 
Solna stad har vi intervjuat nio personer: två nämndpolitiker i gruppin-
tervju; en tjänsteman med ansvar för kvalitetsuppföljningssystemet samt 
sex verksamhetschefer för boenden, både privata och kommunala. Inter-
vjupersonerna nämns inte vid namn i rapporten och vad det gäller 
nämndpolitikerna skrivs inte heller deras politiska hemvist ut. Vi har 
även anonymiserat verksamhetscheferna och undersköterskorna som 
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deltar i studien och de kan inte heller spåras till något boende eller hem-
tjänstområde (jmf. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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6. Projektets viktigaste resultat 
Detta avsnitt är strukturerat i flera delavsnitt. Vi börjar med att presentera 
resultaten i relation till kvalitetsuppföljningsprocessens olika steg, från ax 
till limpa. Först reflekterar vi kring uppföljningssystemets metoder och 
material; dess svagheter och förtjänster. Därefter går vi igenom kvalitets-
uppföljningen som process med fokus på mötet mellan granskare och 
verksamheter; rapporternas karaktär och betydelse m.m. Slutligen går vi 
igenom resultaten i form av erfarenheter och uppfattningar på dels den 
politiska nivån, dels i verksamheterna. 

 

Resultat i relation till kvalitetsuppföljningsprocessen 

Uppföljningssystemets metoder och material 
Centralt för varje kvalitetsuppföljningssystem är det empiriska underlagets 
kvalitet. Detta underlag är aldrig perfekt utan genomsyras alltid av olika 
typer av styrkor och svagheter. Kvalitetsuppföljningssystemen bygger på 
ett variationsrikt underlag, såsom verksamheternas egna självvärderingar, 
olika typer av kvantitativa mätningar samt direkt observation i form av 
besök. 

När det gäller de kvantitativa undersökningarna finns det flera problem 
och svårigheter med hur dessa undersökningar är utformade och genom-
förs. Svarsfrekvensen på enkätundersökningar blir ofta låg, inte minst när 
målgruppen är äldre människor. Den hamnar vanligtvis på nivåer mellan 
40-70 procent. Dessutom finns det särskilda svårigheter med att engagera 
äldre människor i undersökningar. En relativt stor andel har en försämrad 
funktionsförmåga eller har i hög grad förlorat den, exempelvis p.g.a. av 
någon form av demenssjukdom. Det innebär att de antingen får hjälp, 
vilket kan medföra att deras svar påverkas av någon annans uppfattning 
eller tolkning eller att de inte svarar och att det därmed uppstår ett syste-
matiskt bortfall som troligtvis består av de mest svaga och sjuka äldre. 
Vidare är det svårt att mäta kvalitet, vilket innebär att det i huvudsak är 
förutsättningar för kvalitet som undersöks, snarare än faktiska kvalitetsre-
lationer i verksamheterna. Kvalitativa begrepp är ofta relativt vaga, vilket 
kan medföra validitetsproblem. ”Gott bemötande” är ett bra exempel på 
ett sådant vagt begrepp, som människor ofta uppfattar på olika sätt. När 
brukare svarar på frågan är risken stor att de tänker på helt olika saker.  
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Flera verksamhetsansvariga framhåller också att frågor i enkätunder-
sökningar kan vara mindre lämpligt formulerade och i vissa fall helt orim-
liga i relation till hur verksamheten faktiskt fungerar. Exempelvis berättar 
en verksamhetsansvarig att: 

Vid en undersökning, som jag tycker är helt galet, det är ju det här att, får 
du välja kontaktman? Självklart har dom inte fått välja sin kontaktman för 
dom känner ju inte personalen när dom flyttar in. Man får ju en utsedd 
kontaktman presenterad för sig. Sen att man kan få välja en annan, om inte 
personkemin stämmer, det är något annat. Och där fick man alltid låga be-
tyg. Och jag kände, hur kan man ha en sådan idiotisk fråga? (Verksam-
hetsansvarig i Solna). 

Vidare bygger granskningarna i hög i grad på självvärderingar, vilket är en 
metod som ger utrymme för subjektiva bedömningar och därmed ett osä-
kert underlag. Ett annat problem är att undersökningar ofta utgör ögon-
blicksbilder och godtyckliga ”stickprov”, vilket medför svårigheter att 
jämföra data över tid. Besöken som görs i verksamheterna sker t.ex. under 
en förmiddag och riskerar att ge en missvisande bild åt det ena eller andra 
hållet, inte minst därför att konkreta erfarenheter från praktiken kan ge 
ett kraftfullt och bestående intryck hos granskarna. Detta är en upplevelse 
som framförs av flera verksamhetsansvariga, exempelvis på detta uttrycks-
fulla sätt:  

”Sen måste man säga, det är ju bara en stund av ett helt år man är här. Det 
är ett par timmar man ser. Och det är ju inte hela sanningen. Jag kan säga 
att varenda gång man har en tillsyn nog sjutton är det alltid någonting som 
händer just den dagen, som aldrig hänt någon gång annars under året. Det 
är ju märkligt. Då tror man att, jaha, är det så här det är? Nej, det är inte 
så här! Jag tycker alltid det är så (verksamhetsansvarig i Solna). 

Det finns också positiva sidor med det material som kvalitetsuppföljning-
arna bygger på. Det är mycket värdefullt att olika typer av ansatser och 
metoder används (extensiva-intensiva ansatser; kvantitativa-kvalitativa 
data), liksom olika material, källor och respondenter (chefer, brukare, 
klagomål). Underlaget kommer från flera kunskapsproducenter, som till 
exempel Socialstyrelsen, kommunens tjänstemän och kontaktpolitiker. 
Validitetsbrister i undersökningens olika delar behöver inte nödvändigtvis 
innebära att den samlade bilden av verksamheten stämmer dåligt överens 
med verkligheten. Variationsrikedomen i metod och material kan delvis 
kompensera för vissa validitetsbrister i enskilda mätinstrument. Avgö-
rande här är naturligtvis att slutsatserna anpassas i relation till kvaliteten i 
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det empiriska underlaget. Det bör betonas att frågorna och slutsatserna i 
huvudsak är deskriptiva. Hur och varför verksamheterna får olika resultat 
analyseras och diskuteras inte. Det tycks finnas ett implicit antagande att 
verksamheterna bär det fulla ansvaret för resultaten, vilket är ett mycket 
tveksamt antagande.  

 

Kvalitetsuppföljningen som process 
I kommunernas gransknings/utvärderingsgrupper som besöker verksam-
heterna ingår i regel planerare och professionellt ansvariga, t.ex. medi-
cinskt ansvarig sköterska (MAS) och/eller medicinskt ansvarig för rehabili-
tering (MAR). Inledande redovisning av verksamheten görs av enhetschef 
och professionella medarbetare (arbetsterapeut, sjuksköterska, underskö-
terska etc.) som berättar om hur man ser på sitt uppdrag, vad man vill 
åstadkomma och hur ansvar mellan professioner fördelas. Därefter sker en 
dialog, i regel kompletterad med observation under en rundvandring på 
enheten samt samtal med några av de boende. Dessa möten finns det olika 
uppfattningar om. Flera upplever sig kontrollerade och granskade, medan 
andra i hög grad uppskattar den mänskliga interaktionen som mötet er-
bjuder: 

”Men just såna här inspektioner som dem gör, det tycker jag är ganska bra 
faktiskt. Helt konkret kommer till en plats och ser att det här och det här 
kanske inte är jättebra…. Ja hellre det än dom här datasystemen på papper. 
Sen råkar man kryssa in fel, ja då blir det helt fel statistik. Det är så enkelt 
att göra fel.” (verksamhetschef i Örebro). 

Kvalitetsuppföljningsrapporterna är mycket ambitiösa (30-50 sidor) och 
väl underbyggda i Örebro, medan de är något kortare och koncisa i Solna. 
Rapporterna ger ett trovärdigt och välbalanserat intryck, då de är välfor-
mulerade och tydligt beskriver hur datainsamlingen har gått till. De för-
fattas av kommunala tjänstemän och presenteras på nämndnivå. Uppfölj-
ningarna/rapporterna genomförs tämligen frekvent, minst en per mandat-
period för varje verksamhet. Rapporterna publiceras slutligen på kommu-
nens hemsida. Över tid ackumuleras alltså en omfattande mängd material 
om verksamheterna. 

Det är i huvudsak upp till verksamheterna själva att dra slutsatser av 
uppföljningarna och vad man bör göra. Annars riskerar kommunen att 
börja detaljstyra verksamheter, varav flera dessutom har privat ägande-
form. Verksamheterna får viss respons men ansvaret att dra slutsatser och 
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genomföra åtgärder ligger på verksamheten själv. En verksamhetschef 
framhåller: 

”När dom var här den dagen så hade vi ju ett avslut eller vad man ska säga, 
innan dom gick härifrån... Ja där var lite responsen vad man skulle tänka 
på, men sen tror jag nog att vi fick rapporten, så sen har jag nog inte haft 
någon kontakt, nej.” (verksamhetschef i Örebro) 

Om verksamheten inte blir godkänd av kommunen krävs en åtgärdsplan. 
Då måste verksamheten kunna visa nämnden hur bristerna ska rättas till. 
Verksamheten måste då inför nämnden presentera och motivera sin åt-
gärdsplan. 

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att kvalitetsuppföljningsprocessen 
utgör en kontinuerlig granskning och styrning av äldreomsorgen. Det är 
vidare ett omfattande och ambitiöst system som medför en hel del arbets-
kostnader, dels i form av planerings- och utredningsarbete bland tjänste-
männen i staben, dels administrativa insatser bland i första hand verksam-
hetsansvariga. En central och mycket svår fråga är om dessa kostnader 
står i proportion till vad man får ut av denna granskningsverksamhet; en 
fråga som vi återkommer till i slutsatserna. 

Olika aktörers erfarenheter och uppfattningar 
När det gäller olika aktörers erfarenheter och uppfattningar om kvalitets-
uppföljningssystemen visar våra intervjuresultat att det finns delvis olika 
verklighetsbilder, framför allt mellan politiker och tjänstemän, å ena si-
dan, och verksamhetschefer och personal, å den andra. Vi ska nu samman-
fatta dessa bilder. 

De förtroendevaldas erfarenheter 
Vilka är då den politiska nivåns konkreta erfarenheter av kvalitetsuppfölj-
ningssystemen? I Örebro har vi undersökt två nämnder (öst och väst) och i 
Solna har vi intervjuat två politiker i omvårdnadsnämnden. I båda fallen 
anser sig de förtroendevalda i hög grad vara beroende av kvalitetsuppfölj-
ningarna för att förstå verksamheterna och för att kunna fatta beslut. De 
är också påfallande nöjda med systemen, samtidigt som de inte problema-
tiserar dem eller söker alternativa modeller.  

”Vi är fritidspolitiker, vi har jobb vid sidan om och så här… Det är omöj-
ligt för oss att få ta del av hur det fungerar, om vi inte har utvärderingar. Så 



OLSSON & PETERSÉN    Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen  21 
  

vi tar ju till oss och vi diskuterar mycket. Så att det känns värdefullt. Sen 
vet inte jag, man kanske gör en massa saker också som vi inte får till vår 
kännedom. Men de sakerna vi får till oss tycker jag är värdefullt. För det är 
vårt instrument för att kunna jobba med de här verksamheterna, annars vet 
vi ingenting.” (nämndpolitiker i Örebro). 

”Men de här kvalitetsuppföljningarna är ju framtagna med den här meto-
den för att vi på något sätt vill djupgranska verksamheterna. Alltså, vad är 
det som fungerar bra? Vad är det för områden som fungerar mindre bra?” 
(nämndpolitiker i Örebro) 

Denna bild känns också igen i Solna stad. En förtroendevald framhåller att 
avtals- och kvalitetsuppföljningar är en förutsättning för äldreomsorgen:  

”Jag skulle säga att det är en förutsättning. Man kan liksom inte ha verk-
samhet, bedriva verksamhet, framför allt inte när man lägger ut det på 
andra utförare, utan att följa upp på ordentligt sätt. Så är det ju. Och yt-
terst är det nämndens ansvar. Det är jätteviktigt att vi får ett underlag som 
är bra, underbyggt, som vi kan förstå. Det tycker jag att vi har, liksom. Det 
är ju jätteviktigt. Att inte ha det skulle vara oansvarigt” (nämndpolitiker i 
Solna). 

Vidare ses uppföljningarna främst som ett instrument för att få fram god-
kända verksamheter (att ”sålla agnarna från vetet”), men det talas också 
om ”ett ständigt förbättringsarbete”. Politikerna är också överens i hög 
grad när det gäller arbetet med kvalitetsuppföljningar och vilka slutsatser 
som ska dras, oavsett partifärg. De förtroendevalda själva har inte uppfat-
tat några skillnader mellan partierna i synen på kvalitetsmätningarna. 

Samtidigt finns det en medvetenhet hos flera förtroendevalda att 
granskningar kan tendera att lyfta fram det som inte fungerar i verksam-
heter och att positiva saker hamnar i bakgrunden eller inte alls synliggörs. 
En av de intervjuade underströk detta på följande sätt: 

”Det får inte bara bli det här att hitta fel, utan det ska ge en bild… och det 
är naturligtvis lätt att man alltid fokuserar på problemen, men jag tycker 
att, på något sätt försöka att lyfta upp det positiva på ett bättre sätt också. 
Sedan behöver man inte skriva väldigt mycket om det, men det tycker jag 
är jätteviktigt att man gör för personalens skull. Därför att… alltså…det är 
ju sällan som media skriver om när allting fungerar. Det finns en bild av att 
det är mycket problem i äldreomsorgen, vilket jag tycker är helt fel” 
(nämndpolitiker i Örebro). 

I alla uppföljningar ingår både beskrivning och värdering. Förhållandet 
mellan dessa centrala inslag är inte oproblematiskt; det är svårt att gå från 



22 OLSSON & PETERSÉN   Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen 

fakta till värdering s.a.s. Man kan inte på basis av faktaunderlag avgöra 
om verksamheten kan värderas som tillräckligt bra eller inte, utan det 
krävs också någon slags genomtänkt värderingsskala. Denna utmaning i 
kombination med verksamhetens kvalitativa karaktär upplevs besvärlig 
när det handlar om att ta fram faktaunderlag och att värdera verksamheter: 

”…jag är inte riktigt säker på om alla, och därmed inte ens jag själv, vad 
ska man säga… har fört några långa diskussioner om… vad skulle vara 
nivå godkänd?” (nämndpolitiker i Örebro). 

”...jag skulle säga att det är bra om det kommer... om man försöker hitta 
forskning som påpekar liksom mer, vilka typer av krav man ska ställa för 
att ge olika typer av effekter. Till exempel öka nöjdhet, vad är det som 
skapar kvalitet? Alltså, det är jättesvårt. Vi har jobbat länge här i Solna, 
skulle jag säga. Vi har ju lite svårt att hitta referenser på andra ställen, och 
titta liksom. Man skulle ju vilja ha mer underlag, och mer forskning på det 
här området, så det blir liksom, det är inte alltid så lätt. Framför allt just 
det här, det är lättare om det är hårda grejer man ska följa upp, liksom, är 
huset byggt på rätt sätt? Har vi lagt asfalten på rätt sätt? Det är ju svårare 
med omsorg” (nämndpolitiker i Solna).  

Det finns också en medvetenhet bland de förtroendevalda i Örebro att 
man nu arbetar med ett nytt system i och med valfrihetsrevolutionen i 
offentlig verksamhet, vilket också medför nya uppgifter och kostnader. En 
förtroendevald framhåller att: 

”Ja, hur det än är så är det inte oviktigt att granska kommunal verksamhet, 
men på grund av att vi lägger ut det på flera utförare, så ställer det andra 
krav på just att göra det. Det kommer ju inga nya pengar från himlen som 
avsätts, utan det är bara äldreomsorgens pengar som kan användas. Och 
ska vi använda mer pengar för granskning så blir det mindre kvar” 
(nämndpolitiker i Örebro) 

Sammanfattningsvis är de förtroendevalda starkt beroende av uppfölj-
ningssystemen samtidigt som de i hög grad förlitar sig på dem. Några 
uppvisar en stark tilltro till granskningarnas förmåga att beskriva verk-
samheterna på djupet, medan andra mer ser det som stickprov. Bland 
några förtroendevalda framkommer en viss osäkerhet och respekt inför 
den svåra uppgiften att mäta kvalitet och att sätta en rimlig kravnivå. 
Ansvaret att avgöra det sistnämnda ligger dock i huvudsak på tjänstemän-
nen i staben och de förtroendevalda förlitar sig både på deras fakta och 
värdering av verksamheterna. Stabstjänstemännen har med andra ord en 
mycket central och viktig roll för att utveckla och driva kvalitetsutveckl-
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ingssystemen och samtidigt framkommer inga uppgifter om att de förtro-
endevalda aktualiserar frågor om hur systemen kan utvecklas och förbättras. 
 

Verksamheternas erfarenheter 
Från verksamheternas sida, både i Solna och Örebro, finns en viss ambiva-
lens i synen på kvalitetsuppföljningssystemen. Systemen som sådana ifrå-
gasätts inte men de anses ha både styrkor och svagheter. Kvalitetsuppfölj-
ningen upplevs positivt av flera verksamhetschefer därför att man får 
feedback på hur den egna verksamheten fungerar. Vi illustrerar med några 
exempel: 

”Jo, men det tror jag, att man kan hitta brister som man faktiskt inte hun-
nit eller tänkt på överhuvudtaget” (verksamhetschef i Örebro) 

”…är ju faktiskt en positiv del, ur min synvinkel i alla fall, att vi får hjälp 
att se med någon annans glasögon, vad man ska jobba med. Sen samtidigt 
är det ju roligt när man får respons på det som fungerar bra också” (verk-
samhetschef i Örebro). 

Samtidigt kämpar stora delar av äldreomsorgen med en stressig arbets-
miljö; hög personalomsättning; mycket administrativt arbete; samt svårig-
heter att planera ekonomin och att hålla budgeten. Verksamhetsansvariga 
har genomgående en mycket pressad och svår chefsroll. När verksamhet-
erna också utsätts för granskning känns det ofta som en extra börda och 
det kan vara svårt att leva upp till kraven, vilket kommer tydligt till ut-
tryck i detta citat: 

”När dom kom och gjorde den där rapporten då var vi i ett väldigt stressat 
läge här, så vi hann inte riktigt förbereda, kändes det som. Vi hade kunnat 
göra ett bättre jobb då, men vi var underbemannade här och så är det ju av 
och till i verksamheten” (verksamhetschef i Örebro). 

Denna bild från verksamhetsansvariga bekräftas och förstärks av våra 
intervjuer med personalgrupper i Örebro. De upplever arbetsmiljön stres-
sig samtidigt som man hela tiden försöker göra ett bra jobb. Uppföljning-
arna leder, menar man, till viss återkoppling om hur man ska jobba men 
det är inte vanligt med jämförelser med andra verksamheter. Istället ligger 
fokus på brister i den egna verksamheten och i viss mån förtjänster. Det 
finns också synpunkter från personalen på att granskarna ”hänger upp sig 
på” vissa löften om framtida aktiviteter som finns i rapporterna. Det blir 
frågan om detaljkontroller som granskarna förefaller ge hög prioritet. 
Personalen upplever sig granskad och kontrollerad och känner att det är 



24 OLSSON & PETERSÉN   Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen 

svårt att hinna med även om man hela tiden försöker göra sitt bästa. Bil-
den är enhetlig och stämmer för både privat och kommunal verksamhet. 
Här är några representativa bilder från verksamheter i Örebro: 

”Ja, för det första så försöker vi väl alltid förbättra allting. Det är ju så vi 
jobbar, vi försöker alltid förbättra oss” (personal i Örebro). 

”Men grejen är ju att det finns ju inte en chans att leva upp till det. De som 
har gjort värdegrunden…känns inte att de är riktigt med i verkligheten. Det 
är det jag tycker. Det blir nästan ett hån att läsa det där…Du ska själv be-
stämma över din tid är väl nån’ värdegrund. Du ska själv bestämma när 
och hur du vill ha din hjälp. Det får du ju inte. Du får det så långt det är 
möjligt, men absolut inte absolut, för det går inte. Det finns ju alltså inte 
resurser till det…” (personal i Örebro). 

”Jag menar.. vi är människor… det är så mycket som händer. Vi kanske 
behöver sitta ner och reflektera lite vad som händer. Jag kanske måste 
prata med ’David’, oj nu händer det här på morgonen...o.s.v. Den tiden 
finns inte, för den får vi inte betalt för och då drar de ner på den tiden. Så i 
princip ska vi vara ute hos brukarna hela tiden.” (personal i Örebro) 

Vid sidan om det kommunala kvalitetsuppföljningssystemet finns en rad 
andra utvärderingar, uppföljningar och mätningar, som verksamhetsan-
svariga och personal måste delta i genom att bidra med information. Den 
här typen av insatser känns inte alltid meningsfulla för de berörda. Det 
innebär extra arbetsinsatser i en redan pressad arbetssituation och det är 
ibland oklart för personal och verksamhetschefer vad uppgifterna ska 
användas till eller hur värdefulla och viktiga dem faktiskt är i praktiken. 
Summan av alla dessa aktiviteter blir betungande och känslan av att även 
äldreomsorgen verkar i ett granskningssamhälle kommer till uttryck i våra 
intervjuer:  

”… alla de här systemen som vi lägger in i, allting på datorn, det är ju en 
sorts granskning, för det återkopplas ju sen; att nu har ni inte följt det här 
och det här… Så granskning sker ju hela tiden. Och det är väl både på gott 
och ont. Fast man kan ju tycka ibland att det tar väldigt mycket tid och 
energi att gå in och lägga in allt i de här systemen. Och till vilken nytta, 
tycker personalen ofta. Så det tar mer, ibland kostar det mer än vad det 
smakar, på många sätt” (verksamhetschef i Örebro). 

”…treserva, det är ju, tror jag, ett toppeninstrument, men är ett jättearbete 
för personalen, att förstå och skriva in. Och de förstår liksom inte vitsen 
med det hela…. de ska ju skriva in en hel levnadsberättelse i den här, alltså 
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allt om dem boende. Det tar ju hur lång tid som helst egentligen, om allt 
ska komma med” (verksamhetschef i Örebro). 

”Reflektionstid är väl någonting som vi skulle behöva ha, att få tänka efter 
lite mer hur man ska utforma verksamheten med, åt de mål som vi har, att 
bli konkurrensutsatt och allt sånt” (verksamhetschef i Örebro). 

Kvalitetsuppföljningssystemen granskar kvaliteten inom ramen för givna 
resurser, vilket verksamhetscheferna är fullt medvetna om samtidigt som 
resursfrågan är ständigt närvarande problem för dem. Två verksamhets-
chefer i Örebro berättar att: 

”..det är inte så lätt att alltid kunna hålla alla bollar i luften inom de ramar 
man har… Och ibland kanske det till och med behövs mera pengar” 

”…vi har ju våran budget här, det här får ni. Det är väl om det skulle vara 
något jättekatastrofalt…. stor ombyggnation eller nåt… Men jag tror att 
det är svårt. Man får sin tilldelade budget och sen är det så”. 

Trots tydligheten i detta villkor är det ändå anmärkningsvärt att kvalitet i 
verksamheter kan analyseras och diskuteras utan att resultaten relateras 
till de ekonomiska förutsättningarna. Intressanta frågor som därmed 
hamnar utanför analysen är t.ex: Vilka kvalitetsbrister kan förklaras av 
begränsade ekonomiska resurser? Vilka kvalitetsförbättringar skulle vara 
möjliga att åstadkomma med hjälp av olika grader av resursförstärkning? 
Skulle en sådan prioritering vara önskvärd utifrån gällande lagstiftning 
och måldokument? Självklart kan dessa frågor dryftas vid sidan om kvali-
tetsuppföljningssystemet i nämnder och bland förvaltningschefer och 
tjänstemän. Men man kan fråga sig vad dessa begränsningar får för kon-
sekvenser för kunskap och lärande om verksamhetskvaliteten.  

Vi har kunnat konstatera att det framför allt är de förtroendevalda och 
i viss mån verksamhetsansvariga som anser sig ha nytta av kvalitetsupp-
följningssystemen. Det är då frågan om nytta i en specifik mening. Man 
kan säga att kvalitetsuppföljningssystemen är managementinriktade och 
fyller en gransknings- och styrningsfunktion, snarare än att bidra till ett 
professionsorienterat lärande till nytta för verksamheten. Om vi förstår 
nytta i en bredare mening som lärande och utveckling av de faktiska verk-
samheterna då har kvalitetsutvecklingssystemen en begränsad roll. Istället 
betonar verksamhetsansvariga att den kollegiala kontakten är mycket 
viktig när de står inför verksamhetsnära problem och utmaningar: 
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”Om jag ser någonting som inte funkar särskilt bra och jag vet att, det här 
skulle jag behöva ta tag i, då pratar jag med mina kollegor och hör tips och 
idéer, har ni något att komma med?” (verksamhetschef i Örebro). 

”Så jag kan ju säga, de mest tipsen och idéerna och lite input, det får man 
ju från andra enhetschefer, att det är vi som pratar med varandra.” 
(verksamhetschef i Örebro).
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7. Analys och reflektioner  
Kvalitetsuppföljning som ett ”managementsystem” 
Kvalitetsuppföljningssystemen i Örebro och Solna kan beskrivas som ma-
nagementinriktade, d.v.s. de har karaktären av chefs- och ledningssystem 
för granskning och styrning. Den här typen av system kännetecknas av en 
tydlig separering mellan den politiska och administrativa nivån i kommu-
nen och äldreomsorgens faktiska verksamheter i vilka omsorgen utförs. De 
faktiska verksamheterna kan vara både privata och kommunala och de är 
konkurrensutsatta genom att de äldre (”kunderna”) har rätt att välja utfö-
rare. Systemet antas kunna bidra till service av hög kvalitet dels genom att 
den politisk-administrativa nivån gör kontinuerliga kvalitetsuppföljningar 
och dels genom att de äldre gör genomtänkta, aktiva val av service.  

Kvalitetsuppföljningssystemens beskrivning och granskning innebär en 
särskild slags konstruktion av verkligheten. Kunskapen tas fram genom en 
specifik lins: den enskilda verksamheten, som om den kan separeras från 
det omgivande samhället.  Det riskerar att bidra till en fragmenterad verk-
lighetsbild av äldreomsorgen. Granskningarna har som outtalad och 
grundläggande förutsättning att verksamhetens kvalitet i huvudsak be-
stäms av vad som görs inom den specifika verksamheten. Om något inte 
fungerar ligger därmed ansvaret och ”felet” hos verksamhetens ledning i 
första hand, personalen i andra hand. Grundläggande problem för äldre-
omsorgen kan som kontrast också förstås som komplexa samhällspro-
blem, t.ex. dålig arbetsmiljö inom vård- och omsorg tämligen generellt, 
återkommande personalbrist inom stora delar av offentlig service och 
många ensamma äldre i vårt samhälle. Den här typen av fundamental 
problem påverkar resultaten i kvalitetsuppföljningar inom äldreomsorgen 
men framställs sällan i uppföljningsrapporter som problematiska förut-
sättningar i relation till de enskilda verksamheternas prestationer. Betydel-
sen av strukturella förutsättningar i samhället problematiseras inte, utan 
tycks istället konstanthållas och behandlas som vore de neutrala i relation 
till olika verksamheter. Antagandet om likartade konkurrensförhållanden 
för de olika verksamheterna är både tveksamt och ogrundat. Faktum är 
att det i detta avseende finns en misstänksamhet både från privata och 
kommunala verksamheter i vår undersökning. Några privata verksam-
hetsansvariga misstänker att kommunala verksamheter favoriseras, medan 
en kommunalt verksamhetsansvarig såg en risk att man skulle privatiseras 
och att kommunen därför inte satsade lika mycket som större privata 
vårdföretag gjorde på sina verksamheter. 
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Vidare innebär granskningarna att man kommer åt förutsättningarna 
för kvalitet snarare än faktiska kvalitetsrelationer och reella kvalitetsbris-
ter i verksamheterna. Exempelvis upplevde flera förtroendevalda i Örebro 
att det s.k. fallet med Elgströmska huset var problematiskt därför att kva-
litetsuppföljningarna inte upptäckte problemen, utan att det vara anhöriga 
och media som larmade. Elgströmska huset, ett äldreboende drivet på 
entreprenad, fråntogs driften på grund av kvalitetsbrister och övergick i 
kommunal regi (Eriksson, 2013). Bristerna på äldreboendet uppmärk-
sammades i första hand av anhöriga till de boende, vilket bland annat 
ledde till oanmälda inspektioner av Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Äldreboendet brast bland annat i att flera i personalstyrkan sak-
nade adekvat utbildning för arbetsuppgifterna, saknade tillgång till doku-
mentationssystemet, saknade förmåga att verbalt kommunicera med bru-
kare, anhöriga och medarbetare, samt uppvisade otillräcklig hantering av 
förbrukningsvaror (se t ex Andersson, 2013). Det anmärkningsvärda ur ett 
granskningsperspektiv var att äldreboendet genomgående erhållit goda 
resultat i kommunens egen kvalitetsuppföljning. I likhet med de flesta 
boenden förekom dock eftersläpningar på vissa områden, vilka också på-
pekades i uppföljningen. Det förekommer ytterligare ett fall i Örebro som 
har uppmärksammats medialt på grund av brister i verksamheten. Boendet 
har kritiserats och Lex Sarah-anmälts vid flera tillfällen för allvarliga för-
seelser, såsom att personalen vid upprepade tillfällen lämnat de boende 
ensamma i huset, brister i omvårdnadsrutiner och vanvård. Inte heller den 
här typen av allvarliga problem har fångats upp i Örebro kommuns egna 
kvalitetsuppföljningar, även om dessa indikerat andra brister.  

Exemplen ovan påvisar kvalitetsuppföljningarnas begränsade möjlighet-
er att mäta kvalitet och fånga upp brister i verksamheterna, även allvarliga 
sådana. Frågan är vad som krävs av uppföljningarna för att de ska kunna 
identifiera den här typen av kvalitetsproblem i den dagliga verksamheten? 
Bör nuvarande uppföljningssystem ersättas eller kompletteras med andra 
former av granskningssystem? 

Alternativa system 
I en diskussion om alternativa system skulle, för det första, nuvarande 
valfrihetsmodeller och dess uppföljningssystem i Solna och Örebro kunna 
utvecklas till s.k. kvasimarknader i offentlig verksamhet. Framför allt 
skulle man kunna försöka att stärka kundmakten genom införandet av 
någon form av s.k. checksystem (Le Grande & Bartlett, 1993; Kastberg, 
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2005). De äldre skulle då få servicecheckar som de kan använda och köpa 
service för. Resurserna skulle alltså fördelas på ”kunderna” direkt som 
därmed skulle få en förstärkt position genom att själva kunna efterfråga 
service och nya typer av serviceutbud skulle därmed kunna växa fram. 
Kommunens ansvar i ett sådant system skulle bli att upprätta generella 
regler vad gäller drift, kvalitetsmål m.m., d.v.s. generella spelregler för 
marknaden som garanterar konkurrensneutralitet. Det innebär vidare att 
kommunen själv inte bör agera på marknaden genom att äga verksamhet-
er. I ett sådan här system kan i princip kommunens ”hierarkiska” kvali-
tetsuppföljningssystem läggas ned. Det räcker med klagomålshantering 
eftersom kunderna har fått större makt och nu kan ”rösta med fötterna”. 

Ett mer utvecklat kvasimarknadssystem har sin logiska motpol i ett mer 
hierarkiskt offentligt system där demokratisk politik och professionsorien-
tering är ledstjärnor. Detta system har förutsättning för omfattande inter-
aktion och samverkan mellan politik och verksamhet med fokus på ge-
mensamt upplevda problem och utmaningar. Likaså finns förutsättningar 
för interaktion och samverkan mellan olika verksamheter inom äldre-
omsorgens eftersom vinst- och konkurrensincitamenten försvunnit. Detta 
system försöker uppnå god service genom att väsentliga problem och ut-
maningar får en gemensam hantering och kan därmed i bästa fall bidra till 
hög kvalitet i all verksamhet. Uppföljningssystemet skulle bli en del av den 
offentliga hierarkiska styrningen som också skulle kunna bidra med mer 
direkta förslag på förändringar i verksamheten.  

Det är inte särskilt sannolikt att dessa två renodlade alternativ skulle tas 
emot väl bland ledande politiker och tjänstemän och kunna genomföras 
på ett bra sätt. Idén om kvasimarknader, till att börja med, är inte särskilt 
lämplig inom äldreomsorgen eftersom den är svår att förverkliga i prakti-
ken av flera skäl. För det första är de äldre en svag brukargrupp som be-
höver stöd för att få fram information, tolka denna och göra väl avvägda 
val. Svaga brukare kan knappast bli starka kunder. För det andra är det 
dåliga förutsättningar för egna val eftersom kommunerna i hög grad regle-
rar och begränsar utbudet av äldreomsorg genom beslut av politiska 
nämnder och biståndsbedömare. För det tredje har de äldre som kunder 
att försöka tillgodogöra sig ett omfattande och komplext underlag av kva-
litetsuppföljningar, brukarundersökningar, äldreguiden, verksamheternas 
egna ”säljmaterial”, medierapportering etc. 

När det gäller den mer traditionella modellen byggd på offentlig, hie-
rarkisk styrning och uppföljning ligger utmaningen snarast i att valfrihets-
reformerna med många konkurrerande utförare nog har kommit för att 
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stanna. Det tycks inte för tillfället finnas några drivande politiska krafter 
för en återgång till en mer traditionell modell. Däremot kan man natur-
ligtvis tänka sig att de nuvarande valfrihetsmodellerna och kvalitetsupp-
följningssystemen kan låna idéer från de två renodlade alternativen. Man 
kan i själva verket beskriva de nuvarande modellerna som en relativt snäv 
och ”oren” blandning av det två alternativen. Med det sagt finns också en 
potential att vidareutveckla denna blandning. I dagsläget är den snäv: ett 
managementinriktat uppföljningssystem har byggts upp med en egen stab 
av anställda granskare. Vi tror att detta system utvecklas så att väsentliga 
vardagliga kvalitetsaspekter i äldreomsorgen beaktas på ett mer gediget 
och öppet sätt.   

I denna anda föreslår vi tre samverkande inslag som innebär en kom-
plettering av kvalitetsuppföljningssystemen. Nyckelorden är transparens, 
förstärkt brukarroll (empowerment) och offentliga samtal. Med transpa-
rens menar vi inte bara formella möjligheter att få tillgång till information 
utan också reella insatser från kommuner att göra  äldreomsorgen genom-
skinlig för att underlätta granskning av alla möjliga aktörer (de äldre, 
anhöriga, föreningar, politiker, media, experter). Detta har sannolikt både 
en preventiv effekt och kan bidra till en mer pluralistisk och heltäckande 
granskning. Med förstärkt brukarroll vill vi understryka att de äldres 
ställning och inflytande kan utvecklas genom fler kollektiva inslag i äldre-
omsorgen så väl som i granskningen av densamma, t.ex. genom mer kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte med grupper av äldre, äldreorganisationer 
och anhöriga Detta står inte i motsats till ett individualistiskt kundper-
spektiv, utan kan bidra till att vidga och förstärka de äldres möjligheter till 
inflytande och därmed att kunna ta mångfalden av behov och problem på 
allvar (Andersson, 2010). Ökad transparens och förstärkt brukarroll kan 
utgöra viktiga förutsättningar också för fler och bättre offentliga samtal 
om läget och utvecklingen inom äldreomsorgen. Dessa samtal kan utveck-
las på olika sätt för att bli mer kraftfulla. Här kan kommunerna spela en 
betydligt mer proaktiv roll än tidigare  genom att ta initiativ till offentliga 
utfrågningar (public hearings) med erfarenhetsspridning och ”vittnesmål” 
från äldreomsorgen i den egna kommunen. Ansvaret för utfrågningen kan 
hanteras av ”neutral” expert/forskare och en mängd olika intressenter kan 
höras under processen (föreningar, anhöriga, partier, experter m.fl.). Sam-
talen kan gälla både empiriska förhållanden och konstruktiva idéer om 
hur politik och verksamhet kan utvecklas och förbättras. Viktiga underlag 
för samtalen borde vara nya forskningsrön, utredningar och utvärderingar 
samt konkreta exempel från egna verksamheter – både positiva och nega-
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tiva. Samtalen borde vara konstruktiva och framåtblickande utan att väja 
för aktuella och tidigare brister. Denna komplettering av nuvarande upp-
följningssystem skulle också kunna motivera att frekvensen och omfatt-
ningen av uppföljningarna kunde minska för att inte öka det totala 
granskningskostnaderna. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 
Den generella framväxten av en omfattande granskning i äldreomsorgen i 
form kvalitetsuppföljningssystem, avtalsuppföljning, brukarundersökning-
ar m.m. måste ses i ljuset av Lagen om valfrihet (LOV) och att valfrihet 
och konkurrens blivit ledstjärnor för äldreomsorgen. Solna stad ligger 
cirka 5-10 år före i denna förändringsprocess jämfört med Örebro kom-
mun, trots det är systemen likartade även om Solna har fler privata utfö-
rare. Vi kan dock inte se att just antalet privata utförare utgör en avgö-
rande skillnad eftersom äldreomsorgen i båda kommunerna har konkur-
rens och valfrihet som centrala principer och som motiverar utvecklandet 
av uppföljningssystemen. På basis av vår studie kan vi varken se att Öre-
bro kommun har specifika saker att lära eller undvika jämfört med Solna 
stad. Det är i grunden likartade system. Däremot visar denna rapport ett 
antal andra tydliga resultat, som vi nu ska sammanfatta.  

För det första är granskningssamhället tydligt närvarande inom äldre-
omsorgen, vilket tar sig uttryck i en komplex kontroll- och gransknings-
verksamhet från många olika aktörer. Den innehåller kvalitetsuppfölj-
ningar, avtalsuppföljningar, brukarundersökningar m.m. Det är svårt att 
se alla granskningsaktiviteter och mätningar som delar i en genomtänkt 
helhet, vilket utgör en utmaning för verksamheterna som kontinuerligt ska 
bidra med olika typer av information till dessa granskningsaktiviteter. Det 
stjäl tid från den faktiska verksamheten (vården av de äldre) och skapar 
stress för personal och verksamhetschefer. De vet inte alltid heller om och 
hur olika uppföljningar, utvärderingar och mätinstrument används, vilket 
underminerar motivationen att bidra.  

Detta innebär, för det andra, att väldigt mycket information om verk-
samheterna ackumuleras över tid, vilket å ena sidan kan ses som ett viktigt 
underlag för rationella kundval, men som å andra sidan kan vara svårt att 
tillgodogöra sig i praktiken för äldre och anhöriga. Det blir svårt att agera 
rationellt i betydelsen ta till sig och värdera den omfattande informationen 
inför beslut, som i regel sker under tidspress i besvärliga situationer, som 
ofta präglas av sjukdom, oro och rädsla. Valfrihet är särskilt svårt att 
förverkliga på ett bra sätt inom äldreomsorgen. I praktiken får valfrihet 
och konkurrens en relativt ytlig och begränsad karaktär och det är tvek-
samt om den bidrar till kvalitetsutveckling av äldreomsorgen. 

För det tredje är det framför allt nämndpolitikerna med ansvar för 
äldreomsorgen som upplever att uppföljningarna är värdefulla för deras 
arbete. De anser sig vara beroende av dem och upplever att uppföljningar-
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na  i huvudsak fungerar mycket väl; dock finns en viss medvetenhet om att 
det är svårt att mäta och värdera kvalitativa aspekter som nöjdhet bland 
brukare. De problematiserar inte detta närmare och förlitar sig på existe-
rande system, som i hög grad har utvecklats och drivs av kommunala 
tjänstemän. 

För det fjärde är de verksamhetsansvariga ambivalenta till gransknings-
systemen. Å ena sidan upplevs det positivt med tydlig styrning och att få 
”kvitto” på att verksamheten fungerar väl, å andra sidan finns en upple-
velse av att de tar mycket tid i anspråk och att granskningarna ändå inte 
går på djupet på ett tillfredsställande sätt. Granskningarna handlar mer 
om ledning och styrning och därmed om förutsättningar för kvalitet i 
verksamheten, men har betydligt svårare att komma åt faktiska kvalitets-
relationer i verksamheterna: det som berör brukarna direkt.  

Svårigheten att komma åt verkliga kvalitetsproblem innebär, slutligen, 
två andra typer av problem för verksamheterna, som är nära samman-
kopplade. När granskningarna inte mäter faktiska kvalitetsförsämringar 
kan de inte heller garantera en rättvis konkurrens mellan olika utförare. 
Det finns en uppenbar risk att verksamheter kan minska sina kostnader 
genom försämrad kvalitet och att komma undan med det. Vidare innebär 
relativt ytliga granskningar att inte heller arbetsmiljöproblem uppmärk-
sammas på ett systematiskt sätt. En god arbetsmiljö och kvalitet i äldre-
omsorgen går hand i hand. När allvarliga brister finns är sannolikheten 
större att de uppmärksammas tack vare visselblåsare och kritiska gransk-
ningar av media, snarare än som en följd av kommunala kvalitetsuppfölj-
ningar.  

Dessa resultat sammanfaller väl med en del kloka insikter från forsk-
ningen om utvärderingsanvändning, som vi sammanfattade och diskute-
rade i avsnitt 2. Precis som i många olika verksamheter görs det också 
inom äldreomsorgen en mängd olika utvärderings- och uppföljningsinsat-
ser med omfattande datainsamlingar, samtidigt som användningen av 
dessa data är begränsad i flera olika avseenden. I detta fall är användning-
en framför allt begränsad till politisk kontroll och beslutsfattande av för-
troendevalda politiker, vilket naturligtvis utgör en mycket viktig legitime-
rande funktion för det demokratiska systemet. Däremot visar forskningen 
att verksamheter ofta har en relativt begränsad användning av utvärde-
rings- och uppföljningsresultat.  

Avslutningsvis vill vi understryka att vi också har lyft fram idéer och 
förslag på hur de managementinriktade kvalitetsuppföljningssystemen kan 
kompletteras genom ökad transparens, stärkt brukarroll och offentliga 
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samtal. En omprioritering som innebär att kvalitetsuppföljningarna tonas 
ned till fördel för en mer öppen och pluralistisk granskning kan förhopp-
ningsvis medföra att faktiska kvalitetsrelationer och problem ute i verk-
samheterna uppmärksammas på ett bättre sätt. Vi tror att mycket skulle 
vara vunnet om äldreomsorgen i högre grad skulle genomsyras av transpa-
rens, inflytelserika äldre och kritiska offentliga samtal. Det skulle för-
hoppningsvis innebära att äldreomsorgen blev en angelägenhet för många 
fler än idag. 
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