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1. Om forskningsprojektet

2. Tillsyn och öppna jämförelser i praktiken

3. Utvärderingssystemens vidare sammanhang

4. Slutsatser 



 Hur fungerar granskningarna var för sig och 

tillsammans?

 Hur uppfattar berörda aktörer tillsynen och ÖJ 

med avseende på relevans, tillförlitlighet mm?

 Vilka konsekvenser har de båda systemen 

haft för äldreomsorgen? 

Pågående forskningsprojekt:

Granskningarnas konsekvenser för äldreomsorgens praktik: styrning, 

ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring



 Att den som fått kritik vidtar åtgärder så att 

brister och missförhållanden rättas till 

 Att äldre (kvinnor och män) får vård och 

omsorg som är säker, bedrivs enligt gällande 

regelverk och håller god kvalitet

 En lagstadgad miniminivå säkerställs



 Telefonintervjuer i 17 kommuner –

socialnämndsordföranden och verksamhetsansvariga 

 Kommuner som haft tillsyn av Socialstyrelsen mellan 

2010-2012

 Föranmäld inspektion, oanmäld inspektion, enskilda 

klagomål

 25 intervjuer med olika aktörer i en kommun



Avsedda effekter:
 Instrumentell regelefterlevnad

 Åtgärder vidtas för att förbättra säkerheten och kvaliteten i äldreomsorgen 

 Ökad medvetenhet om national regler/krav i äldreomsorgen 

 Åtgärder för att öka den nationella måluppfyllelsen 

 Kontroll av att dokumentationen är i ordning 

 Främjar en förbättringskultur 

Icke avsedda effekter:  
 Tendens att leverera omsorg under en organisations max förmåga (ratched effects) 

 Tendens att inte prestera över nationell minimistandard (threshold effects)

 Omsorg som inte mäts prioriteras ned (Output distortion) 

 Av- eller omprofessionalisering

 Professionellt motstånd och kritik mot hur statlig tillsyn definierar kvalitet i omsorgen 

 Misstro mot statlig tillsyn och äldreomsorgens styrning 

 Andra effekter?



Avsedda effekter som uppnåtts:

 En ökad medvetenhet om nationella mål för 

äldreomsorgen 

 Dokumentation, egengranskning

 Positiva uttalanden om SI, men…

Icke avsedda effekter: 

 Främst kritik mot hur tillsyn görs och syn på kvalitet

 Granskade efterfrågar rådgivning



 Skärper till sig vid inspektion (output distortion)

 Mest pappersexercis, lite uppföljning (av-eller 
omprofessionalisering)

 Saknar bemötande och socialt innehåll, svårt mäta kvalitet –
kvalitet uppstår i mötet, för mycket kontroll, personalen är 
viktigast, mycket fokus på rutiner, inte innehållet i dessa (kritik 
mot hur kvalitet definieras i SI)

 Tidskrävande att bli tillsyningsbar, övervakning, borde ta större 
ansvar för resurser, fokus på det dåliga – inget om det som är 
bra, SI inte tillräckligt, borde fokusera mer på HSL (samverkan 
dålig) går in på fel nivå, saknar rådgivning (misstro mot SI och 
styrning av äldreomsorgen)



“… bemanningstalet för omsorgen för demenssjuka, de hade ju 
ganska lätt kunnat bestämma, ’ja det kostar si och så mycket 
då tar vi det ansvaret’. […] Tillsyn är inte ett sätt att ta ansvar, 
tillsyn är ett sätt att peka på någon annans ansvar.” 
(socialnämndsordförande)

”Det är svårt att granska bemötande och den mjuka delen, det 
är ju oerhört viktigt. […] det är ju faktiskt i mötet med den 
enskilde där kvalitet skapas.” (verksamhetsansvarig)

”Man tittade väldigt mycket på ’finns det rutiner?’ ’är de insatta 
i pärm?’ och sedan var man nöjd. […] Vi har ju skrivit i ärenden 
ibland, ’vad anser ni är en bra och välfungerande verksamhet?’ 
de svara ju aldrig, deras enda uppdrag är ju tillsyn och kontroll.” 
(socialnämndsordförande) 



 Bärande idé

Offentlig redovisning av kvalitetsinformation som rangordnar 

kommuners äldreomsorg stimulerar politiker, tjänstemän och 

verksamhetsledare att diskutera och analysera sin verksamhet, 

för att förbättra äldreomsorgens kvalitet.

 Stämmer idén med vad vi (hittills) vet om ÖJ:s praktik?

a) Intervjuer i tre kommuner (Lindgren 2012)

b) Intervjuer i en kommun (Hanberger & Lindgren 2015). 

c) Enkätundersökning till socialchefer i alla kommuner, intervjuer 

och enkäter i fyra kommuner, medieanalys (Vårdanalys 2013).



 Starkt ökande intresse för kvalitetsfrågor 

2007-2011: 2000 artiklar om ÖJ, varav 500 om ÖJ-äldre.

65 % av alla socialchefer och verksamhetschefer säger att ÖJ

ökat deras intresse för kvalitetsfrågor i äldreomsorgen.

 Misstro mot konstruktion och validitet

Enstaka socialchefer och Ingen verksamhetschef tycker att

ÖJ ger en valid bild av kvalitet i äldreomsorg.

 ”När resultatet kommer … oftast står man som ett frågetecken. 

Om jag får bra resultat förutsätter mina kollegor att jag rapporterat 

fel, och om jag får dåliga resultat förutsätter de att jag också   

rapporterat fel. Så frågan är hur det ser ut när man rapporterat 

rätt?”



 Indikatorkonstruktion

Reda ut och förstå

 Samla in och registrera

Se över, anpassa, ersätta befintliga uppföljningssystem

Omfördela och nyanställa ÖJ-administrativ personal 

 Användning

Nätverksträffar, seminarier, utbildning, regionala stödstrukturer

Dialog mellan socialchefer och verksamhetsansvariga

Del i arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal.

ÖJ särställning i fht annan information (ss vissa indikatorer, KPB).

Regelbunden rapportering till nämnd och fullmäktige.

Målformuleringar ses över och ändras.

 Men (framgångsrika) undantag finns 



 ÖJ bidrar till att höja lägstanivå, och minskar skillnader i kvalitet 

mellan kommunerna

 80 % av socialcheferna anser att ÖJ kan förbättra kvaliteten.

 ÖJ en del i kvalitetsarbetet i 15 kommuner med höga mätresultat.

 Detta är i och för sig goda argument, men visar inte att kvaliteten 

verkligen ökat.

 ÖJ:s indikatorer har ändrats radikalt, enstaka jämförbara över tid.

 Förbättringar för hälften av indikatorerna i tre kommuner, men 

försämringar för den andra hälften. Ingen förändring alls i en kommun.

 ”Röda” kommuner som fått dåligt resultat vid ett tillfälle förbättras 

påfallande mer än ”gröna”.



 Misstro mot datakvalitet 

 Implementering är förenad med omfattande kostnader 

 Deltagandet i ÖJ är frivilligt  

 Inga formella konsekvenser förenade med dåligt mätresultat

 Oklart om anpassningen till ÖJ gör någon skillnad i kvalitet

 Voffö gör dom på detta viset?
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“… även om det finns tydliga riktlinjer om vad varje person ska ha 

för insatser så är det ju inte alls ovanligt förekommande att man 

antingen gör mycket mycket mer, eller inte gör allt som ska göras.”

“…alltså man vill ju äga det man ska kolla, vi vill ha de här måtten 

som vi själva har tagit fram. Det är ju dom som är viktiga för oss, sen 

att andra vill ha andra typer av mått…” 

“…det var en kund som sa att den inte tyckte om att det kom 

personal som det luktade rök av, och kunna skriva det så att det är 

synligt för våra medarbetare, det blir ju så tydligt för dem. Så nästa 

gång så var det en “10” där så jag tror inte någon går dit och luktar 

rök längre, typiskt sådana saker, och våra damer som är så noga 

med städningen det här med att man slarvar i hörnen och det är 

småsaker som dem hakar upp sig på, eller som är viktigt för dom”



 Stark granskning (tillsyn) visar sig mjuk och mjuk granskning (ÖJ) hård

 ÖJ => olika respons (ngr höjer, andra behåller eller sänker kvaliteten)

 Tillsyn => tillsynade missförhållanden åtgärdas, men kortvarig effekt

 Negativa effekter av externa granskningar: 

◦ det som inte granskas blir oviktigt 

◦ kostnadsdrivande bl.a. skapas nya jobb, ackrediterings- och 

uppföljningssystem, jämförelseverktyg, dokumentation

◦ kundtänkande => alla får inte jämlik omsorg

 ÖJ och tillsyn granskar bara en del av det som är viktigt i omsorgen  

 Verksamhets- och brukarnära utvärderingar/uppföljningar viktiga



 Vilken bild av äldreomsorgen får man genom 

tillsynen och ÖJ?

 Granskas/utvärderas äldreomsorgen tillräckligt?

 Vilka granskningar kan man lita på? Varför?

 Varför används ÖJ trots medvetenhet om brister?

 (Hur) kan icke avsedda effekter undvikas?

 Bör verksamhetsnära utvärderingssystem byggas 

upp?


