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Sammanfattning 
 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett nationellt system för Öppna 

jämförelser inom vård och omsorgen om äldre. Denna jämförelse ska beskriva kvalitet, 

kostnader och effektivitet. Syftet är att ge information till beslutsfattare och medborgare samt 

ledning och personal via Äldreguiden som finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se från 

den 31/3 2008. Den intresserade som besöker Äldreguiden kan själv på ett enkelt sätt 

sammanställa de områden han eller hon är intresserad av och få fram statistiska uträkningar 

och jämförelser både som stapeldiagram och som tabeller. De kvalitetsområden som används i 

uträkningarna benämns som nyckeltal och för äldreboende är de sju till antalet, delaktighet, 

personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat och ledning. 

 

Ett intresse för Socialstyrelsens Öppna Jämförelser inom vård och omsorg om äldre väcktes 

efter ett samtal med äldreomsorgens samordnare i Sandvikens Kommun och vi kom överens 

om att undersöka hur Sandvikens kommuns äldreboenden förhåller sig i jämförelse med 

övriga kommuner i Sverige utifrån nyckeltalen. Syftet med vår uppsats är att undersöka om 

Socialstyrelsens Öppna Jämförelser inom vård och omsorg om äldre kan bidra till att höja 

kvaliteten i äldreomsorgen i Sandvikens Kommun. Vi har utfört en kvalitativ studie utifrån 

Socialstyrelsens kvantitativa mätning. Vår studie presenteras ur tre perspektiv, tjänstemanna, 

kund och politiskt perspektiv. Vårt tillvägagångssätt har varit att intervjua totalt sex 

informanter ur dessa perspektiv och vi har tolkat vårt intervjumaterial med hjälp av 

hermeneutiken. Utifrån intervjuer och litteraturstudier har vi erhållit det empiriska material 

som ligger till grund för vår analys och vi har använt oss av KASAM , en känsla av 

sammanhang, som teori för vår analys.  

 

Det som huvudsakligen framkom i vår studie var att Äldreguiden kan ses som ett verktyg till 

att förbättra kvalitén i äldreomsorgen i Sandviken Kommun, trots att Äldreguidens 

tillförlitlighet ifrågasätts av våra informanter utifrån våra tre perspektiv. Vi kan även 

konstatera, utifrån Socialstyrelsen statistik att, Sandvikens Kommun förhåller sig relativt bra i 

jämförelse med Gävleborgs län och övriga Sverige utifrån nyckeltalen som presenteras som 

ett mått på kvalité. I vår utredning har vi kunnat urskilja flera användningsområden för 

Äldreguiden. Ur kundperspektivet kan resultaten i Äldreguiden ifrågasättas och användas som 

påtryckningsmedel för att visa för politiker och andra hur verksamheterna förhåller sig. Ur det 

Politiska perspektivet ses guiden som ett verktyg till förbättringar och den kan användas till 

att sätta upp mål för kommunens verksamhet. Används Äldreguiden som socialstyrelsen tänkt 

genom att kommunens invånare själva kan granska kvaliteten så kan de också använda sig av 

den kunskap de får för att påverka till förbättringar. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/


3 

 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.1 Problemformulering ..................................................................................................... 5 
1.2 Syfte ............................................................................................................................. 5 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................. 5 
1.4 Hypotes ........................................................................................................................ 5 

2 Vad menas med öppna jämförelser? .................................................................................. 7 
2.1 Öppna jämförelser och Äldreguidens framväxt ........................................................... 7 

3 Tidigare forskning .............................................................................................................. 9 

4 Kort presentation av Sandvikens Kommun och äldreomsorgens kvalité ......................... 11 
4.1 Äldreomsorgens kvalité ............................................................................................. 11 

5 Intresseorganisationerna PRO och SPF ............................................................................ 13 
6 Metod ............................................................................................................................... 14 

6.1 Kvalitativ metod ........................................................................................................ 15 

6.2 Avgränsningar och urval ........................................................................................... 15 
6.3 Information till intervjupersonerna ............................................................................ 16 

6.4 Intervjustudien ........................................................................................................... 17 
6.5 Tolkning av intervjuerna med hjälp av hermeneutisk cirkel ..................................... 17 

6.5.1 Bearbetning av intervjuer ................................................................................... 17 
7 Teori - KASAM en Känsla Av SAManhang ................................................................... 20 

8 Jämförelser av nyckeltal ................................................................................................... 22 
9 Resultat ............................................................................................................................. 29 

9.1 Sammanfattning av resultat ....................................................................................... 31 

9.2 Analys ........................................................................................................................ 32 
9.3 Slutsats ....................................................................................................................... 34 

 

Referenslista ............................................................................................................................ 35 

Bilaga 1 Intervjuguide ............................................................................................................. 36 
Bilaga 2 Låga kostnader för Äldreomsorgen ........................................................................... 37 

 



4 

 

 

1 Inledning 
Många äldre känner idag en oro och ängslan inför framtiden. En stor del av den oron skapas 

av funderingar över den hjälp man kanske kommer att bli i behov av och om möjligheten ges 

att få bo i någon form av äldreboende. Massmedia är till viss del medskyldiga att skapa denna 

oro utifrån nyhetsutbudets negativa spegling av äldreomsorgen. Sällan förmedlas något 

positivt, det som står till buds är neddragningar, bemötandeproblem, äldres långa väntan på att 

bli erbjudna ett äldreboende och andra negativa trender inom äldreomsorg som exempelvis att 

trygghetslarm inte fungerar och icke fungerande kontinuitet för kunderna. Utifrån massmedia 

kan vi förstå att det saknas många faktorer för att erbjuda en äldreomsorg med bra kvalitet.  

 

Kan det vara så att många av våra äldre samhällsmedborgare känner otrygghet idag, då 

kommunerna inte har tillräckligt med resurser för att erbjuda en äldreomsorg utifrån 

Socialtjänstlagens (SoL) intentioner att verka för att äldre människor får möjlighet att bo 

självständigt under trygga förhållanden? Kommunerna har en skyldighet att ansvara för äldres 

boende, vård och service och i denna skyldighet ingår att inrätta särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad av äldre. Den service som erbjuds våra äldre ska även vara av bra 

kvalitet enligt 3 kap. 3 § SoL. Det innebär att socialtjänstens verksamhet som erbjuds våra 

äldre skall kännetecknas av självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet för den 

enskilde. Förutsättningarna för en god kvalitet i äldreomsorgen är att den enskilde eller dess 

företrädare ges inflytande för att få vara med och utforma de hjälpinsatser som behövs. 

Delaktighet är en viktig komponent.  

 

För ett systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen krävs att varje verksamhet utför en 

egenkontroll och dokumenterar alla händelser. Genom att granska och utvärdera kan initiativ 

tas till förbättringar och förändringar, vilket är viktigt på alla nivåer i organisationen. 

Personalen har en stor betydelse då det gäller att bedriva en kvalitetsmässig äldreomsorg. Det 

är personalens helhetssyn som utgör en grund för att verksamheterna fungerar, en helhetssyn 

som innebär en trygghet för att den enskildes behov tillgodoses. Enligt SoL skall det finnas 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet, och med rätt kompetens med beaktande på 

aspekterna kvalifikationer, erfarenhet, förmåga, lärande och färdighet, detta ger personalen en 

helhetssyn och en förståelse för sina arbetsuppgifter. 

 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utveckla ett nationellt system för Öppna 

jämförelser inom vård och omsorgen av äldre. I detta uppdrag ingår att redogöra för uppgifter 

om kvalitet, kostnader och effektivitet. Uppdraget sträcker sig med en början från år 2007 till 

en slutredovisning år 2009. Uppdraget görs i samråd med Sveriges kommuner och landsting 

och syftet är att det skall finnas ett lättillgängligt material för olika intressenter så att var och 

en själv ska kunna jämföra och få vägledning till att ifrågasätta de tjänster som finns inom 

äldreomsorgen.  

 

Socialstyrelsen (2007) vill i en första lägesbeskrivning som är publicerad i december 2007 

(Artikelnummer 2007-131-47) visa hur de har genomfört arbetet med Öppna jämförelser. 

Socialstyrelsen har samlat in en mängd material från alla kommuner och delat in kommunerna 

i nio kommungrupper beroende på standardkostnad och storlek. De uppgifter som presenteras 

i denna lägesrapport kommer från register och från enkäter till kommuner och landsting. 

Resultatet finns redovisat i form av genomsnittsvärden i kommungrupperna och spridningens 

värden inom gruppen. Den 31 mars 2008  presenterade Socialstyrelsen all data om enskilda 

kommuner och boende i en webbpresentation med namnet Äldreguiden på 

www.socialstyrelsen.se Äldreguiden är ett hjälpmedel för den som vill jämföra kvaliteten 

http://www.socialstyrelsen.se/


5 

 

inom vården och omsorgen om äldre. Här kan de som är intresserade, se och jämföra hela 

äldreomsorgen i landets kommuner och stadsdelar i form av olika diagram som de själv kan 

komponera utifrån vad de vill jämföra. Socialstyrelsen har mätt kvaliteten i två olika grupper. 

Grupp 1 Kommuner/stadsdelar där mätningen har gjorts på elva kvalitetsområden: 

tillgänglighet, delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat, 

närståendestöd, läkarmedverkan, ledning och uppföljning samt information när det gäller 

kommuner och stadsdelar. I grupp 2 Permanent särskilt boende för äldre är kvalitetsområdena 

sju till antalet. Dessa är delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, 

mat och ledning. Alla elva områden benämner Äldreguiden som nyckeltal. Vi ser guiden som 

ett intressant material till att undersöka kvalitén i äldreomsorgen där kunden kan jämföra 

nyckeltalen i hemkommunen i jämförelse med övriga kommuner för att slutligen kunna välja 

den kommun man vill bosätta sig i. De Öppna Jämförelserna kan även användas som ett 

arbetsredskap för personal och beslutsfattare för att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen 

genom att studera redovisningen av nyckeltalen.  

 

1.1 Problemformulering 

För kommunen kan det vara problematiskt att utlova en kvalitetssäkrad äldreomsorg, då det 

finns många olika aspekter att ta hänsyn till politiska beslut, ekonomiska resurser, lagar, olika 

verksamhetsområden och dess personal, kunder eller omsorgstagare och dess anhöriga. 

Problemet ligger i att varje individ, omsorgstagare, kund eller annan som skall definiera ordet 

kvalitet har en egen upplevelse om vad kvalitet är. Kvalitet kan därför vara svår att mäta om 

man inte har något att jämföra med. För första gången har Socialstyrelsen gjort en nationell 

kvalitetsmätning där det går att se alla Sveriges kommuner och jämföra hur de ligger till i 

jämförelse med varandra. Kan Socialstyrelsens öppna Jämförelser som presenteras i 

Äldreguiden vara ett redskap för att förbättra kvalitén i Sveriges kommuner?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Socialstyrelsens Öppna Jämförelser som 

presenteras i Äldreguiden kan bidra till att höja kvalitén i äldreomsorgen i Sandvikens 

Kommun ur olika intressenters perspektiv. 

 

1.3 Frågeställning 

1. Hur förhåller sig Sandviken Kommun i jämförelse med övriga kommuner i Sverige 

utifrån nyckeltalen i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser? 

2. Hur ser enhetscheferna, politiker och kund på den statistiska redovisningen i 

Äldreguiden? 

3. Vad kan Äldreguiden tillföra kvaliteten i Sandvikens Kommun utifrån enhetscheferna?  

 

1.4 Hypotes 

Under våra studieår på Sociala Omsorgsprogrammet har vi tidigare gjort kvalitetsgranskning 

av äldreomsorgen i Sandvikens Kommun och vår hypotes är att Sandviken inte ligger bra till i 

mätningarna som Socialstyrelsen gjort. Sandvikens Kommun har många mål och visioner för 

framtiden men hur stämmer det med verkligheten? Sandvikens Kommun går ut med att de har 

en billig äldreomsorg i förhållande till andra kommuner (Bilaga 2), hur förhåller de sig då 

kvalitetsmässigt i jämförelse med övriga kommuner i Sverige? Vår förförståelse är att 

Äldreguiden kan komma att ha ett stort användningsområde som en maktfaktor för att påvisa 
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och påverka de brister som finns inom kommunen. Används Äldreguiden som socialstyrelsen 

tänkt genom att kommunens invånare själva kan granska kvaliteten så kan de också använda 

sig av den kunskap de får för att påverka till förbättringar. 
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2 Vad menas med öppna jämförelser? 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett nationellt system för öppna 

jämförelser inom vård och omsorgen om äldre. Denna jämförelse ska beskriva kvalitet, 

kostnader och effektivitet. Syftet är att ge information till beslutsfattare och medborgare samt 

ledning och personal via ”Äldreguiden” som finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se från 

den 31/3 2008. För att utarbeta Äldreguiden har en omfattande bearbetning av insamlade 

uppgifter från kommuner och landsting i form av enkäter, register och annat tillgängligt 

material utförts. Hur allt material har bearbetats förklaras i en första lägesbeskrivning som 

gavs ut hösten 2007 under namnet Öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre. 

(Socialstyrelsen artikelnr. 2007 131-47). Arbetet har även bestått i att utveckla en databas och 

webbapplikation för presentation av all data under namnet Äldreguiden.  

 

Socialstyrelsens målgrupp är i första hand äldre personer och deras anhöriga och avsikten är 

att de ska få en insyn i äldreomsorgens kvalitet och därigenom själva kunna påverka till 

förbättringar. De områden som resultaten visar på är uppdelade i för det första kommuner och 

stadsdelar och för det andra permanent särskilt boende för äldre. De valda kvalitetsområdena 

skiljer sig något åt i de båda grupperna. De är elva till antalet för kommuner/stadsdelar och sju 

för äldreboende. Kvalitetsområdena benämns som nyckeltal. Vi har valt att granska 

äldreboende och dess sju nyckeltal delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, 

självständighet, mat och ledning. Dessa finns redovisade i en tabelltablå under avsnitt åtta. De 

ytterligare fyra nyckeltalen som ingår i kommuner och stadsdelar är tillgänglighet, 

närståendestöd, läkarmedverkan och information vilka vi lämnat utanför detta arbete genom 

att vår undersökning är begränsad till särskilda boenden för äldre. 

 

I Socialstyrelsens material ingår 2225 både offentligt och enskilt drivna äldreboenden med 

entreprenadavtal med kommun. Alla dessa boenden ingår i webbpresentationen. I den första 

analys som redovisas i Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre ingår 2094 

äldreboenden med totalt 77 841 antal boende. Detta innebär 81 % av samtliga permanent 

boende på äldreboende den 1 november 2006. 

 

2.1 Öppna jämförelser och Äldreguidens framväxt 

Till grund för vad som ska mätas har Socialstyrelsen utgått från lagstiftning och 

styrdokument, brukarnas uppfattning, kommunala tjänstemäns bedömningar och 

professionella uppfattningar. Utifrån insamlat material i form av enkätsvar och information 

från befintliga register samt med hjälp av nyckeltal och indikatorer som mått på kvalitet (en 

kvalitetsindikator visar på kvalitén i en viss social tjänst och ska användas för att förbättra 

verksamheten) har De öppna jämförelserna arbetats fram. Vissa tal som används för att 

värdera en organisation benämns nyckeltal och värdet på dessa nyckeltal är kvoten mellan 

täljare och nämnare. Ett exempel på detta 60 anställda (täljare) av totalt 100 (nämnare) 

divideras och talet 0,6 (kvoten) redovisas. I lägesbeskrivningen ”Öppna jämförelser inom 

vården och omsorgen om äldre” redovisas resultaten i boxplotdiagram vilka visar både 

medianvärde och spridning i svaret för en grupp likvärdiga kommuner. I webbpresentationen 

Äldreguiden har varje variabelvärdet rangordnats och delats in i kvintiler (femtedelar) och 

varje kvintil har tilldelats ett omdöme från 1 till 5, där 5 står för bästa värde.  

 

Ska jämförelserna över kommungränserna visa på ett hållbart resultat så måste mätningar och 

enkätundersökningar utföras med likvärdiga metoder och för att jämförelserna ska vara 

meningsfulla krävs att de enheter som jämförs är av samma kategori. Med enhet avser 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Socialstyrelsen en avgränsad verksamhet, i detta fall en verksamhet som är avsedd för 

stadigvarande boende för äldre, övriga verksamheter som korttidsboende och  

dagverksamheter ska exkluderas. Det framgår av enkätsvaren att kommunerna har tolkat 

denna definition i enkäten olika. Som regel anser kommunerna att en anläggning är en enhet 

men det finns exempel där kommuner anger en avdelning eller ett chefsområde som en enhet. 

Förklaring till hur Sandvikens Kommun har valt att tolka Socialstyrelsens riktlinjer framgår i 

kapitel fyra, kort presentation av Sandvikens Kommun.  

 

Ett led i att utveckla arbetet med öppna jämförelser är ”Socialstyrelsen nationella 

brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre”. Den första brukarundersökningen 

genomförs i slutet av augusti 2008 där mer än varannan brukare kommer att ingå och 

resultatet kommer att presenteras på webbplatsen ”Äldreguiden”. Många kommuner utför 

redan idag brukarundersökningar inom äldreomsorgen, men de använder olika frågor och 

metoder. Det som socialstyrelsen efterlyser är en nationell brukarundersökning för att få fram 

ett mått på resultatkvalitet och detta som ett komplement till den öppna jämförelse som 

tidigare har utförts från verksamheternas utlämnade uppgifter (Socialstyrelsen Dnr 00-

3063/2006).  

 

Äldreguiden finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen redovisar här 

uppgifter för äldreboende där äldre bor permanent samt uppgifter för hela äldreomsorgen i 

kommuner och stadsdelar. Den intresserade som besöker Äldreguiden kan själv på ett enkelt 

sätt sammanställa de områden han eller hon är intresserad av och få fram statistiska 

uträkningar och jämförelser både som stapeldiagram och som tabeller.  

 

Socialstyrelsen påpekar att tillförlitligheten trots en omfattande kontroll kan vara bristfällig då 

flera av de insamlade uppgifterna aldrig tidigare samlats in och presenterats. Avsikten är att 

jämförelserna ska utvecklas och förbättras. (Socialstyrelsen Öppna jämförelser inom vård och 

omsorg om äldre Artikel nr. 2007-131-47). 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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3 Tidigare forskning 
Socialstyrelsens öppna jämförelser inom vård och omsorg av äldre har legat till grund för vår 

undersökning  (www.socialstyrelsen.se  Artikelnr 2007-131-47). Då vår undersökning handlar 

om kvalitet i äldreomsorgen har vi funnit viktig information för vårt arbete i böckerna 

Biståndsboken (2001) av Peter Westlund och Tjänsteutveckling och kvalitet i äldreomsorgen 

(1998) av Peter Westlund och Bo Edvardson. Peter Westlund behandlar kvalitetsbegreppet 

inom äldreomsorgen i båda dessa böcker. Peter Westlund är fil. dr i samhällsplanering och 

Fou-ledare vid enheten för forskning och kunskapsutveckling – Fokus – i Kalmar län. Han har 

arbetat med olika Fou-projekt kring kvalitet i äldreomsorg och behovsbedömning och har 

publicerat ett antal böcker och rapporter i ämnet. Westlund menar att 

tjänsteutvecklingsprocessen inleds med att en tjänsteidé utformas. Inom äldreomsorg bör 

denna idé ha sin grund i specifika behov hos olika grupper av omsorgstagare. 

Tjänsterbjudandet utformas av en idé som grundar sig på en föreställning om behov. 

Tjänsteutvecklingen handlar om en ömsesidig anpassning av behov och erbjudande. I 

äldreomsorgen har biståndsbedömningen ett stort ansvar för denna anpassning, men 

erbjudandet ska även anpassas efter omsorgstagarens behov och organisationens utbud av 

olika tjänster. Detta innebär ett samspel mellan behov, önskemål och efterfrågan.(Westlund 

och Edvardsson 1998). 

 

Bo Edvardsson som är professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för 

tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har tillsammans med Patrik Larsson, docent i 

arbetsvetenskap och forskningsledare vid CTF gett ut boken Tjänstegarantier (2004). 

Författarna beskriver vad en tjänstegaranti är och hur den bör utformas och introduceras i 

olika verksamheter. De menar att tjänstegarantier och servicedeklarationer har fått en allt 

större betydelse för den offentliga sektorn. Medborgarna ges möjlighet att ställa rimliga 

förväntningar genom att tjänsternas innehåll på ett enkelt och konkret sätt förtydligas och 

synliggörs. Det skapas tillfälle för medborgarna att föra en dialog om tjänsternas kvalitet med 

de ansvariga för olika verksamheterna. Författarna menar att tjänstegarantier utgör en viktig 

grund i den offentliga sektorns kvalitetsarbete och de beskriver förutsättningarna för en tjänst 

med tre begrepp 

 

 Tjänstekoncept 

 Tjänsteprocess 

 Tjänstesystem 

 

 

Äldreomsorgens tjänstekoncept 

Det är utifrån socialnämndens riktlinjer som kommunen kan erbjuda kunderna, i det här fallet 

äldre personer som utifrån den enskildes behov är beviljade särskilt boende, den tjänst som 

efterfrågas, det vill säga här skapas ett tjänstekoncept. Kundens behov är en förebild för hur 

tjänsten ska utformas. Har vi en svårt dement kund är det ett demensboende som den kunden 

behöver. Behoven hos kunderna kan skilja sig åt på en mängd olika sätt men själva 

kärntjänsten är ett särskilt boende för äldre om behovet medger det utifrån den 

biståndsbedömning som görs. Med detta följer också bitjänster och stödtjänster i olika former, 

exempelvis hjälp från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller daglig 

sysselsättning som boendets dagverksamhet tillhandahåller. För att få kvalitet ska 

tjänstekonceptet ha kunden i fokus och målsättningen ska vara att tillfredställa både det 

primära och det sekundära kundbehovet 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Äldreomsorgens tjänsteprocess 

Med utgång från tjänstekonceptet startar den process som Edvardsson och Larsson (2004) 

benämner tjänsteprocessen. Detta innebär en utvecklingsprocess som ska uppfylla kundens 

behov och förväntningar. Om vi tar ett exempel där en äldre person har svårt att klara sin 

dagliga livsföring i det egna hemmet och det kommer till biståndshandläggarnas kännedom så 

startar en utredning för att fastställa behovet av hjälp. Biståndshandläggaren måste nu göra en 

kartläggning av kundens behov och hur dessa på bästa sätt kan bli tillgodosedda. Vilken tjänst 

är det kunden efterfrågar och vad har kunden för förväntningar på den tjänsten? När det gäller 

äldre personer med demens så kan det vara svårt för dem att själva förstå sitt eget bästa och 

hur gör man då för att hjälpa kunden att göra rätt i processen? Här är det ofta anhöriga som får 

vara med i processen, även om det är den egna individens hjälpbehov som ligger till grund för 

beslutet. Det viktiga är att både kunden och dess anhöriga är med och skapar de 

förutsättningar som blir till det bästa efter kundens behov. Kunden måste vara delaktig och få 

en förståelse för processen så att förväntningarna blir relevanta gentemot vad kommunen har 

att erbjuda. I det här fallet när målet med processen är ett särskilt boende för äldre är det 

viktigt att kunden och dess anhöriga är införstådda med hur lång väntetiden kan bli och vad 

som händer under tiden. Kommunen kan erbjuda hemtjänst eller ett korttidsboende för att 

underlätta för både anhöriga och kund om väntetiden är lång.  

 

Äldreomsorgens tjänstesystem 

En förutsättning för tjänsteprocessen är tjänstesystemets resurser och deras struktur.  

Processen ska leda till ett utsatt mål och för att nå dit så måste hänsyn för det första tas till 

kunderna som också är medproducenter. Här vänder vi författare oss till äldre personer som 

av olika anledningar har behov av hjälp från kommunens äldreomsorg, äldre personer som av 

olika anledningar inte klarar av att bo kvar i ordinärt boende utan ansöker om särskilt boende. 

Viktiga aspekter är att kunden känner till rutiner om den äldreomsorg som bedrivs i 

kommunen. Hur marknadsförs den kommunala äldreomsorgen idag? Är informationen 

lättillgänglig och bedrivs det uppsökande verksamhet? Ideella pensionärsorganisationer och 

intresseföreningar arbetar mycket med dessa frågor. Även kommunens anhörigcenter som 

vänder sig till alla som vårdar sina anhöriga ordnar olika temakvällar och informationskvällar.  

 

En annan viktig resurs i systemet är organisationsstrukturen. Nyckelresursen i tjänstesystemet 

är medarbetarna och deras ledning. Det är här den nära kundkontakten sker. På ett särskilt 

boende för äldre så är det den dagliga kontakten mellan personal och de boende som utgör 

hela verksamheten. För att verksamheten ska fungera kvalitetsmässigt så måste det finnas 

personal som har rätt kunskap och som är väl insatta i verksamhetens syfte och mål. De ska 

även känna till innehållet i verksamhetsplan och kunna följa den i sitt dagliga arbete. Det är 

enhetschefens ansvar att hålla sina medarbetare informerade och uppdaterade med allt nytt 

som händer och att få medarbetarna delaktiga i verksamheten för att känna engagemang. För 

medarbetarna är det viktigt att tänka på yrkesrollen och varför och för vem de finns på 

arbetsplatsen. Bemötande av kund är viktigt med tanke på kundens utvärdering och 

bedömning av den tjänst han eller hon köper av kommunen. Den värdegrund som personalen 

innehar ligger till grund för tjänstegarantin (Edvardsson och Larsson 2004).  

 

Vi menar att varje  individs värdegrund är förmåga till bemötande och empati vilket ger den 

garanti att kunden får tjänsten utförd med den kvalité som kunden efterfrågar. 
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4 Kort presentation av Sandvikens Kommun och 
äldreomsorgens kvalité   

I detta kapitel gör vi en kort presentation av Sandvikens Kommun med utgångspunkt från 

äldreomsorg. Detta för att ge en förståelse för sambandet, storlek på kommun och antal 

äldreboende samt till stapeldiagrammet över kommunens äldreboende som vi presenterar i 

resultatet.  

 

Sandvikens Kommun ligger i Gävleborgs län. Arean är 1 165 kvadratkilometer och antalet 

invånare den 31/12 (2007) var 36803 personer, vilket är en ökning med en person från året 

innan. Av dessa personer var antalet 65 år eller äldre 7954 personer den 31/12 (2006) enligt 

den statistik som redovisas i äldreomsorgens årliga kvalitetsrapport. I Sandvikens Kommun 

ingår förutom tätorten Sandviken orterna Järbo, Kungsgården, Åshammar, Storvik, Gästrike-

Hammarby, Årsunda och Österfärnebo.  

 

Totalt finns i kommunen 456 lägenheter för särskilt boende för äldre samt 55 platser för 

korttidsvistelse fördelade på nio olika boenden runt om i kommunen. Äldreomsorgen i 

Sandviken har ca 725 fast anställd omsorgspersonal. Källa: www.sandviken.se 

 

I socialstyrelsens redovisning i Äldreguiden har ett av kommunens boende Karl-Johangårdens 

två enheter, av någon anledning inte kommit med. Vi väljer ändå att nämna dessa boenden 

med tanke på att undersöka varför de inte finns med i redovisningen. De nio olika boendena i 

kommunen är indelade i 14 enheter beroende på att ett boende kan ha flera inriktningar som 

exempelvis gruppboende för dementa och varje enhet har sin egen enhetschef. Denna 

information angående äldreboendena för att det ska vara lättare att förstå Socialstyrelsens 

Äldreguide då deras tabeller redovisar 12 enheter för Sandvikens Kommun.   

 

Sandvikens Kommun vill att framtidens äldreomsorg skall utvecklas mot att det skall finnas 

mindre enheter som är marknära i varje bostadsområde eller större ort i glesbyggd, en miljö 

som för exempelvis den demenssjuke känns trygg och rogivande. Visionen är att de äldre ska 

kunna få bo kvar i det område de bott tidigare. Flera lägenheter skall vara anpassade för äldre, 

med bra utemiljöer och tillgång till service till exempel dagcentral som skall finnas. Ett 

äldrecenter med olika yrkesprofessioner skall utvecklas dit äldre och anhöriga eller närstående 

kan vända sig för att få information, råd och hjälp. Teamarbete skall utvecklas som riktar sig 

till personer med demenssjukdom, personer med annan etnisk bakgrund och vård i livets 

slutskede. Stor hänsyn skall tas till kundens behov och önskemål om till exempel utevistelse 

och social samvaro. Det skall erbjudas mer än en maträtt vid måltiderna och antalet vård och 

omsorgsutbildad personal skall öka under de närmaste åren (Plan för äldreomsorgen 2005). 

 

4.1 Äldreomsorgens kvalité 

För äldreomsorgen regleras kvalitetsarbetet i 3 kap. 3 § SoL. Insatser inom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. För utförande av socialtjänstens uppgift skall det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitet är ett svårfångat begrepp och det är svårt att på ett 

objektivt sätt fastslå vad god kvalitet är. Kvalitet är en upplevd känsla och därför svår att 

mäta. Alla människor eller kunder har olika känslor inför samma händelse eller situation. Det 

är förväntningarna som påverkar var och ens upplevda känsla för kvalitet. Det finns många 

olika aspekter att ta hänsyn till för att genomföra en kvalitetssäkrad äldreomsorg. För att 

uppnå en god kvalitet krävs bland en rad ingredienser att rättsäkerheten efterföljs, en väl 

fungerande arbetsledning, en lämplig sammansättning av ett arbetslag och den enskildes 

http://www.sandviken.se/
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inflytande. Det är kommunens yttersta ansvar att med begränsade resurser säkra en väl 

fungerande äldreomsorg. Samtidigt som kommunerna ställs inför nya utmaningar inom 

äldreomsorgen så är det av yttersta vikt att verksamheterna utför en systematisk 

kvalitetsutveckling. Det finns behov för att kunna jämföra den egna verksamheten med andra 

verksamheter både hos privata vårdgivare och i andra kommuner (Nordström & Thunved 

2006). 

 

Den verksamhet som omfattar äldreomsorg vänder sig till en kundkrets som har olika behov 

som ligger till grund för den tjänst som kan erbjudas. Den heterogena grupp som dessa kunder 

eller medproducenter utgör, kan genom delaktighet och ifrågasättande till en viss del påverka 

den offentliga sektorn att utforma tjänsten utifrån kundens olika behov. Med rätt 

förutsättningar för tjänsten får vi också nöjda och lojala kunder. Den mest optimala kvalitén 

för en verksamhet är nöjda kunder, nöjd personal och nöjda uppdragsgivare. Det är inte så lätt 

då dessa tre intressentgrupper har olika förväntningar, behov och krav på de tjänster som 

erbjuds. Om alla är nöjda har man uppnått en vinna-vinna-situation där nöjda kunder ger nöjd 

personal och det bör resultera i en nöjd uppdragsgivare (Edvardsson & Larsson 2004). 

 

För att garantera en bra kvalité måste det finnas många individuella lösningar. I detta arbete 

ser vi kvalitet i alla sju nyckeltalen som socialstyrelsen tagit upp i jämförelsen. Nyckeltalen är 

delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat och ledning. Dessa 

tillsammans utgör grunden för kvalitén i äldreomsorgen.  
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5 Intresseorganisationerna PRO och SPF  
I detta kapitel vill vi presentera intresseorganisationerna PRO och SPF eftersom de 

representerar kundperspektivet i vår studie.  

  

PRO (pensionärernas riksorganisation) bildades den 1 mars 1942 och är en partipolitiskt 

obunden organisation som står öppen för alla pensionärer. SPF (Sveriges pensionärsförening) 

bildades någon gång under 1930-talet och organisationerna har som uppgift att bevaka 

pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva egen omfattande verksamhet i 

vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap. De samhällsmedborgare som varit 

med om att utveckla de stora folkrörelserna i början av seklet hade då blivit pensionärer och 

kände behovet av pensionärsorganisationer. Pensionärernas ekonomiska och sociala situation 

var eländig och pensionärernas behov pockade på att formuleras och uppmärksammas i 

samhällsdebatten. Men de som då stod för organiserandet av landets pensionärer såg även 

nödvändigheten av att fylla det tomrum som uppstår när man lämnar sitt arbete, 

nödvändigheten av att skapa träffpunkter, att göra även de mänskliga behoven av gemenskap 

till en uppgift för de nya organisationerna. Att tillgodose dessa behov har allt sedan dess varit 

en viktig uppgift för både PRO och SPF. 

 

PRO och SPF har alltid varit partipolitiskt obundna organisationer som står öppna för alla 

pensionärer. I stadgarna för PRO sägs: "Riksorganisationen och dess lokala och regionala 

organ är i förhållande till politiska partier obundna och till religiösa samfund och 

nykterhetsorganisationer neutrala.” PRO är Sveriges i särklass största pensionärsorganisation 

med 400 993 medlemmar. Föreningen vänder sig främst till arbetarklassen. Även SPF är en 

partipolitiskt obunden organisation men det har upprepade gånger funnits tankar på att starta 

ett politiskt pensionärsparti. Organisationen har över 250 000 medlemmar och 865 föreningar 

och föreningen vänder sig främst till tjänstemän och akademiker. 

 

Under åren har PRO verkat för bättre folkpension, ATP, pensionstillskott, bostadstillägg, bra 

äldrebostäder, utbyggd sjukvård och äldreomsorg samt rimliga avgifter för vård, tandvård och 

medicin. Dessa frågor är alltjämt aktuella. PRO har under senare år bland annat drivit fram 

ökade statsbidrag till äldreomsorg och sjukvård, höjda bostadstillägg, maxtaxa inom 

äldreomsorgen, högkostnadsskydd för äldre i tandvårdsförsäkringen, skattereduktion för 

pensionärer, begränsningsregler i fastighetsskatten och förmögenhetsskatten samt avskaffat 

arvsskatt. 

 

För SPF är det aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande som är centrala frågor 

och de arbetar aktivt för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, samt en bra folkhälsa 

för äldre. Pensionsålder, pensionens storlek, hälsa, sjukvård, omsorg och boende är de främsta 

frågorna som SPF ägnat och ägnar sig åt. Ett krav har varit indexreglerade pensioner. Andra 

frågor som man drivit är att invalider skulle omfattas av folkpension, folkpensionärer skulle 

befrias från beskattning, pensionsåldern skulle kunna vara rörlig. Källa: www.pro.se  & 

www.spf.se  

 

http://www.pro.se/
http://www.spf.se/
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6 Metod 
Ett intresse för hur Sandvikens Kommun förhåller sig i jämförelse med övriga kommuner 

kvalitetsmässigt i Sverige väcktes redan under vår B-uppsats 2006 som belyste ämnet 

personaltäthet i äldreomsorgen. Under denna utredning framkom att det inte finns några 

riktlinjer för vad man grundar personaltätheten i äldreomsorgen i Sandvikens Kommun på. 

Intresset för någon form av fortsättning av ämnet har funnits under hela vår studietid 2005 - 

2008.  

 

Efter kontakt med Sandvikens Kommuns samordnare fick vi information om Socialstyrelsens 

lägesbeskrivning om Öppna Jämförelser som utkom i december 2007 och som senare 

presenterades på Internet i Mars 2008 under benämningen Äldreguiden. Vi enades om att 

utifrån den lägesbeskrivningen och dess innehåll av sju nyckeltal som underlag för kvalité i 

äldreomsorgen undersöka hur Sandviken ligger till i jämförelse med övriga kommuner i 

Sverige.  

 

I lägesbeskrivningen Öppna Jämförelser inom vården och omsorgen om äldre redovisas hur 

uppdraget har genomförts och det finns förklaringar till nyckeltalen som ligger till grund för 

kvalitetsmätningen. För att sammanställa de Öppna Jämförelserna har material insamlats från 

befintliga register och annat tillgängligt material som belyser kvaliteten i kommunens vård 

och omsorg samt enkäter som enhetschefer på olika boenden årligen fått svara på. Denna 

lägesbeskrivning är ett viktigt underlag då det är lätt att missförstå nyckeltalens innebörd om 

man inte är tillräckligt insatt Socialstyrelsens förarbete. Vi har förstått under arbetets gång att 

det är lätt gjort som tjänsteman i äldreomsorgen att ha en förförståelse för vad nyckeltalen står 

för och lägga in sina egna värderingar om man inte satt sig in i Socialstyrelsens 

lägesbeskrivning. 

 

Vårt empiriska material består av sex intervjuer ur tre olika perspektiv, 

tjänstemannaperspektiv, kundperspektiv och ett politiskt perspektiv. Vi har valt två 

Enhetschefer samt Samordnaren i Sandvikens Kommun som representanter för 

tjänstemannaperspektivet. Ur kundperspektivet har vi valt att intervjua ordförande för vardera 

intresseorganisationen PRO och SPF. Det politiska perspektivet representeras av en 

representant ur äldreomsorgsnämnden. Vi har även använt oss av studier från tidigare 

forskning inom området samt granskning av äldreomsorgens årliga kvalitetsrapport för 

Sandvikens Kommun och äldreomsorgsnämndens nämndplan.  

 

Vår undersökning börjar med att vi författare analyserar och redogör för hur socialstyrelsen 

har arbetat fram Öppna jämförelser för vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsen har 

samlat in en mängd material från alla kommuner och delat in kommunerna i nio 

kommungrupper beroende på standardkostnad och storlek. Uppgifterna som presenteras i en 

lägesrapport kommer från register och från enkäter till kommuner och landsting och den är 

publicerad i december 2007. Resultaten finns redovisade i form av genomsnittsvärden i 

kommungrupperna och spridningens värden inom gruppen. Den 31 mars, 2008  presenterade 

Socialstyrelsen all data om enskilda kommuner och boende i en webbpresentation med 

namnet Äldreguiden på www.socialstyrelsen.se Äldreguiden är ett hjälpmedel för den som vill 

jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. Här kan den som är intresserad se 

och jämföra hela äldreomsorgen i landets kommuner och stadsdelar i form av olika diagram 

som den intresserade själv kan komponera utifrån vad denne vill jämföra. 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Det har varit viktigt att få fram vad Socialstyrelsen menar med de olika nyckeltalen som 

exempelvis delaktighet. Vår förförståelse för delaktighet var att kunden ska vara i delaktig i 

den dagliga omsorgen men i Socialstyrelsens förklaring till delaktighet menades kundens 

delaktighet i utformandet av en arbetsplan. Under arbetets gång har vi upptäckt att 

enhetscheferna inte satt sig in i enkätfrågorna på det sätt vi författare menar och enligt dem 

själva är det tidsbrist det beror på. Resultatet i det blir att tillförlitligheten i lägesbeskrivningen 

blir bristfällig. När det gäller PRO & SPF så är de väldigt okritiska i sin bedömning av 

lägesrapporten. De är mer överväldigade över lägesbeskrivningen än Enhetscheferna.  

 

Under arbetets gång upptäckte vi att Socialstyrelsens öppna jämförelser och Äldreguiden är så 

pass nyutgiven att det är svårt att få svar på våra frågor. Guiden är helt ny för i år och 

presenterades på Internet den 31 mars 2008. Det är inte många som känner till den eller som 

har hunnit sätta sig in i den vilket vi märkte då några av våra informanter ville återkomma för 

att hinna sätta sig in i guiden inför vårt intervjutillfälle. Den var känd för alla informanterna 

men de hade inte hunnit studera den mer ingående. Uppfattningen som Enhetscheferna gav 

var att det inte fanns något större intresse för dem med guiden utan att de snarare såg den som 

ytterligare en arbetsuppgift i och med att de var tvungen att fylla i enkätundersökningen från 

Socialstyrelsen. Detta kan ha lett till att intervjusvaren inte blev riktigt så uttömliga som vi 

författare förväntat oss.  

 

Under arbetes gång kommer vi att benämna Äldreguiden för guiden för att undvika för 

mycket upprepningar. De enkätfrågorna vi nämner är socialstyrelsens frågor till kommunernas 

olika enheter som ligger till grund för statistiken i Äldreguiden. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

I Socialstyrelsens öppna jämförelse gällande boende för äldre ingår sju nyckeltal vilka är 

delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat, och ledning som 

ligger till grund för ett bra kvalitetsarbete i äldreomsorgen i Sverige. Vi har gjort en kvalitativ 

studie genom att analysera och granska den kvantitativa studie som socialstyrelsen gett ut i 

form av lägesbeskrivningen Öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre samt 

webbpresentationen Äldreguiden. En kvalitativ studie är den metod vi anser lämpar sig bäst 

för vår undersökning då informanterna ges utrymme för att uttrycka sina åsikter och tankar i 

intervjuerna angående guiden och ge oss en förståelse för dess betydelse för äldreomsorgens 

fortsatta kvalitetsarbete. Analysen kommer att baseras på vad guiden kan tillföra Sandvikens 

kommuns pensionärer, politiker och tjänstemän och förhållandet mellan nyckeltalen i 

jämförelse med övriga Sverige. Vi rekommenderar läsaren av denna uppsats att gå in på 

Socialstyrelsens hemsida och studera guiden på Internet för att lättare förstå vårt arbete.  

6.2 Avgränsningar och urval 

För att få flera perspektiv på Äldreguidens användningsområde är vårt urval av informanter 

från både kund, tjänstemanna och politiskt perspektiv. Intresseorganisationerna PRO och SPF 

representerar kundperspektivet. Vi valde dessa organisationer istället för att intervjua kunder 

eller dess anhöriga då vi förutsåg att de öppna jämförelserna och Äldreguiden är så pass 

nyutkommen att den eventuellt inte har kommit till kännedom för allmänheten än. Detta 

skulle då ha kunnat leda till att vi inte hade fått svar på våra frågor. Vi har valt dem även för 

att dessa organisationer finns med i framställningen av Äldreguiden. Med 

pensionärsorganisationer har äldre en stark representation mot myndigheter och politiker, 

både lokalt och nationellt. PRO har vi valt också för att representera medelklassens 

inkomsttagare eftersom det är en förening som vänder sig till den kategorin av människor. Vi 

ville se om det fanns någon skillnad på användningen av Äldreguiden med tanke på 
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klasskillnader. SPF representerar då höginkomsttagare. Vår förförståelse var att ordförande 

för SPF som tidigare arbetat med statisktik skulle ha mer intresse för guiden än ordförande i 

PRO. 

 

För tjänstemannaperspektivet valdes de två Enhetschefer vars enheters resultat utifrån 

nyckeltalen skilde sig mest från de övriga enheterna i kommunen. Vi kunde utläsa i 

stapeldiagrammen som redovisades i Äldreguiden att det fanns stora skillnader på 

äldreboenden inom samma kommun. Vi ansåg det vara intressant att undersöka om 

Äldreguiden har någon påverkan på användningsområdena för kvalitén i Sandvikens 

Kommun ur en Enhetschefers perspektiv. En Enhetschef har arbetat länge i sin verksamhet 

och den andra är ny i organisationen. Anledningen till att vi valde en Enhetschef som varit 

länge i verksamheten samt en nyanställd yngre Enhetschef var för att få svar ur olika 

perspektiv och för att se om de har olika användningsområden för guiden. Under arbetets 

gång framkom att Enhetscheferna anser att statistiken stämmer överens med deras 

verksamhet. Vårt antagande var att de skulle försvara sin enhet vid ett dåligt resultat och 

idealisera om de hade ett gott resultat. För att undersöka den stora skillnaden i 

stapeldiagrammen ansåg vi att vi behövde ett kompletterande svar från en opartisk individ och 

vi valde kommunens samordnare för äldreomsorgen i Sandviken.  

 

Ur det politiska perspektivet valdes en representant ur äldreomsorgsnämnden, anledningen till 

detta val är att den kommunala äldreomsorgen styrs av politiska beslut och tilldelning av 

ekonomiska resurser. Vi ansåg det intressant att se ur den politiska synvinkeln då Sandvikens 

Kommuns politiker väljer att i dagsläget strama åt ekonomiska resurserna för äldreomsorgen i 

kommunen (Bilaga 2). Kan man då göra de satsningar som behövs för att rätta till bristerna 

som blir synliga i Äldreguiden. 

 

Begränsningen av antalet intervjuer gjordes till sju men äldreomsorgsutvecklaren i kommunen 

ansåg sig vara för lite påläst för att kunna ge svar på frågorna och avböjde. Därmed har vi 

utfört sex intervjuer vilket vi ansågs räcka för vår analys. Vi hade kunnat göra det enklare för 

oss genom att utse informanter ur endast ett perspektiv. Nu har vi analyserat och tolkat ur tre 

perspektiv vilket kan ge ett komplext och ostrukturerat resultat ur läsarens synvinkel. Hade vi 

valt endast ett kundperspektiv hade vi valt att intervjua 6 kunder och det skulle troligtvis ha 

gett oss ett helt annat resultat än det vi har presenterat i denna studie.  

 

På frågeställningen nummer ett - Hur förhåller sig Sandviken Kommun i jämförelse med 

övriga kommuner i Sverige utifrån nyckeltalen i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser, 

Har vi fått svar genom att utläsa stapeldiagram i Äldreguiden. Denna frågeställning har inte 

ingått i intervjuerna mer än där vi har sett stora skillnader och saknat resultat vilket också 

resulterade i valet av Enhetschefer. Resultatet av jämförelserna går att utläsa i kapitel åtta som 

slutstycken till varje redovisning och tolkning av nyckeltal och de svar som framkom i 

intervjuerna angående nyckeltalen finns med i resultatdelen.  

 

6.3 Information till intervjupersonerna 

Gällande de etiska aspekterna så är deltagarna informerade via telefonkontakt och mail om 

syftet med undersökningen samt är de informerade om att deltagandet är frivilligt och de är 

väl underförstådda att de har möjlighet att avbryta sin medverkan. Vi valde att göra en 

ostrukturerad intervju ifrån en intervjuguide (bilaga 1) som utformats utifrån syftet med 

studien. Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt, förvarats på ett betryggande sätt och 

endast använts för detta forskningsändamål. Materialet kommer att förstöras efter färdig 

uppsats. Vi har alla informanternas samtycke till intervjun och bearbetning av material.  



17 

 

 

6.4 Intervjustudien 

För vår undersökning beslutade vi att göra sju intervjuer men äldreomsorgsutvecklaren i 

Sandvikens Kommun valde att avböja. Dels för att begränsa oss i uppsatsen och dels för att 

det var svårt att få intervjupersoner som hunnit sätta sig in i guiden ansåg vi det räcka med sex 

informanter. Intervjumetoden vi använt oss av är ostrukturerad intervju då vi bedömer att en 

ostrukturerad intervju skapar en lättsammare och mer öppen kommunikation som lättare leder 

till följdfrågor, det är enklare och mer givande att utifrån vårt syfte, föra en diskussion utifrån 

ostrukturerade intervjuer. De utförda intervjuerna har skett både i informanternas hem och på 

arbetsplatser. Att intervjua hemma hos informanterna ger mer uttömmande svar. Samtidigt har 

vi förståelse för att Enhetschefer och Samordnare och politiker inte har tiden på sin sida på 

samma sätt som intresseföreningarna, som pensionärer har man mera ledig tid beroende på 

hur man prioriterar den.  

 

Efter intervjuerna gick vi tillbaka till frågorna och svaren för att se om vi uppfattat svaren rätt 

och om informanterna ville tillägga något. Informanterna har erbjudits att få en kopia av den 

färdiga uppsatsen och fem av sex har tackat ja. Vi som intervjupersoner valde att göra 

intervjuerna tillsammans för att komplettera varandra.    

 

 

6.5 Tolkning av intervjuerna med hjälp av hermeneutisk cirkel 

 

Vi har i analysen av intervjusvaren valt att använda oss av hermeneutisk tolkning. I 

hermeneutiken ser man vad det är som visar sig och söker innebörden i det. Man använder sig 

av tolkning men man söker inte sanning då det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte 

finns någon sanning. Ett begrepp i hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln vars delar 

består av del, helhet, förförståelse, förståelse. Tolkningen växer då fram ur en cirkulär rotation 

mellan individens förförståelse och möten med nya kunskaper och idéer, som sedan leder till  

en ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i den kommande tolkningssatsen. Vi kan se att 

delarna endast kan förstås ur helheten (Alvesson & Sköldberg 2008, Kvale 1997). 

 

Genom en tolkning av intervjuerna har vi försökt göra dess innehåll förståeligt och sökt 

orsaker till varför det stämmer eller inte stämmer med tidigare framkomna aspekter. Under 

tolkningsprocessen förändras det som uppfattas som fakta och nya fakta kommer till. Som 

författare måste vi relatera delar av texten till textens helhet eller kontext och perspektiven 

kan växla under arbetets gång från del till helhet. I vår studie kan kvalitet ses som helhet och 

en aspekt av detta kan vara personaltäthet. Vi för en dialog med texten och glider fram och 

tillbaka mellan den aspekten som är vår förförståelse till en ny förståelse tills aspekterna 

börjar glida in i varandra och bilda ett tolkningsmönster samtidigt som vi går från del till 

helhet. Vi gör hela tiden deltolkningar för att söka en förståelse från våra intervjuer och för att 

vår förståelse ska utvecklas så krävs en förförståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, Kvale 

1997). 

 

6.5.1 Bearbetning av intervjuer 

Efter att vi intervjuat samtliga informanter gjorde vi ordagranna utskrifter. Vi läste igenom 

intervjuutskrifterna för att söka delarna som bildar helheten. Av delarna har vi kunnat urskilja 

tre teman som informanterna oberoende av varandra har gett oss genom sina svar. De temana 

är lättillgänglighet, användningsområde och tillförlitlighet. Vår förförståelse var att 
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Äldreguiden skulle komma att bli ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i Sandvikens 

Kommun. Vår förståelse efter tolkningen av intervjuerna är att guiden är användbar i 

kvalitetsförbättringar men den har gett oss en ny förförståelse att den inte är tillförlitlig. I 

Enhetschefernas svar framkommer det att enkätfrågorna ger för mycket utrymme till egna 

tolkningar vilket resulterar i otillförlitlighet i Äldreguiden. 

 

Det har framkommit tydligt från alla informanter att guiden var lättillgänglig och enkel att 

använda sig av och de trodde att den kommer att kunna användas för att ifrågasätta kvalitén i 

äldreomsorgen i Sandvikens Kommun. Informanterna gav oss delarna, bra upplägg, lätt att 

förstå, lätt att hitta till, enkel att leta i, som ger oss en helhet att den är lättillgänglig för alla 

som anser sig vilja gå in och studera den. Vår förförståelse när det gällde tillgängligheten 

bestod av att det skulle vara svårt för kunderna att söka sig ut på guiden på grund av bristande 

datakunskap. Vår förståelse efter intervjun med SPF:s ordförande gav oss en annan syn som 

visade att internetanvändning inte är några svårigheter för dagens äldre. SPS ordförande 

berättade att många i hans ålder använder sig av datorer  idag för att söka information, betala 

räkningar och läsa tidningar mm. Går vi tillbaka till intervjun med PRO så stämde vår 

förförståelse då informanten var ängslig inför att studera guiden på internet. Vi tolkar utifrån 

förförståelsen att det kan finnas en viss klasskillnad i användandet av internet när det gäller 

SPF och PRO. Detta går inte att generalisera då svaren endast är utifrån två informanter. 

SPF:s ordförande var van att använda sig av dator och Internet i sitt tidigare yrke. 

Återkommande delar för lättillgängligheten vi ser är, bra upplägg, lätt att förstå, lätt att hitta 

till, enkel att leta i och utifrån dessa delar och vår förförståelse har vi kommit fram till en 

helhet och en ny förståelse vilket leder oss till temat lättillgänglighet.  

 

Genom intervjusvaren har vi tolkat att alla våra informanter ser Äldreguiden som ett 

användbart redskap, fast ur olika perspektiv. Återkommande aspekter i alla intervjusvar är 

diskussionsunderlag, påtryckningsmedel, jämförelser, informationsmaterial och dessa delar 

tillsammans bildar för oss helheten användningsområde som ger bättre kvalitet. Vår 

förförståelse var att guiden skulle vara användbar men vi fick en ny förståelse inför alla nya 

användningsområden som framkom i intervjuerna. Se Figur 1. 

 

Vår tolkning av Enhetschefernas kritiska utsago om guiden kom att förändra vår förförståelse 

inför guidens användningsområde som vi inte såg med lika kritiska ögon eftersom vi saknade 

förståelsen som Enhetscheferna hade i och med att de svarat på enkätfrågorna som är ett 

underlag för guiden. Vi fick en ny förståelse att guiden är bristfällig.  

 

Vår förförståelse var att guiden skulle vara sanningsenlig men efter intervjuerna har vi fått en 

förståelse att de flesta informanterna var väldigt kritisk mot den. Vi utläser i vår tolkning av 

intervjusvaren att informanterna menar att den är otillförlitlig, den är osann, bristfällig, bör 

förbättras, för stort tolkningsutrymme, barnsjukdomar, missvisande och icke trovärdig. Dessa 

begrepp ger oss temat tillförlitlighet. 

 

Utifrån vår hermeneutiska tolkning av intervjuerna har följande teman blivit synliga och med 

hjälp av gemensamma begrepp har vi gått från del till helhet. 

 

 Lättillgänglighet  

 Användningsområde  

 Tillförlitlighet 
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Genom ett exempel vill visa hur vi har gått tillväga i vår tolkning av intervjuerna med hjälp av 

hermeneutisk cirkel i temat användningsområde. I figur 1 vill vi visa hur vi går från del till 

helhet och från förförståelse till förståelse med utgångspunkt från temat användningsområde.  

 

 

 

Figur 1. 
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7 Teori - KASAM en Känsla Av SAManhang  
 

Den teori vi har valt att använda är Antonovskys KASAM - Känsla Av SAMmanhang. Aaron 

Antonovsky (1923-1994) var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of 

the Negev, Beersheba, Israel. Han sökte svaret på varför somliga människor klarar av svåra 

påfrestningar bättre än andra. Han menade att människor aldrig är helt frisk eller helt sjuk 

utan de rör sig hela tiden mellan dessa två pooler. Studier han utförde på 1970 talet för att 

undersöka de hälsobringande faktorernas ursprung (salutogenes) resulterade i KASAM.  

 

Tre centrala komponenter i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tre 

teman som inte går att se som självständiga enheter utan de står i relation till varandra. 

Antonovski menar att individer med högt KASAM har högt värde på dessa tre teman och 

individer med lågt KASAM har låg värde. Han menar också att livserfarenhet bygger upp 

varje individs KASAM genom att förutsägbarhet ger begriplighet, delaktighet ger 

meningsfullhet och bra belastningsbalans ger hanterbarhet. För personer som ställs inför fakta 

att allting redan är bestämt utan att de själva har fått vara med och utforma reglerna och inte 

har haft möjlighet att påverka resultatet kan livet kännas meningslöst. Oberoende om detta 

sker i relationer eller på arbetsplatsen så påverkas individer positivt om de utifrån sin egen 

förutsättning får ha ett visst medbestämmande (Antonvski 2005). 

 

Ahrenfelt (2001) menar i sin bok Förändring som tillstånd att det är viktigt i levande nätverk 

som arbetsorganisationer med ömsesidig kommunikation och relation då det skapar helhet och 

håller ihop strukturen. Både psykologiska och sociala faktorer spelar roll för hur en 

arbetsgrupp presterar sitt resultat. När medarbetaren förstår målen och ser ett sammanhang 

med målinriktade insatser och ges möjlighet att själv ta kontroll över sina insatser så resulterar 

detta i välbefinnande. Detta skapar kreativitet och självständighet för medarbetaren, så kallat 

empowerment som underlättar samarbete, problemlösning och arbetsprocesser. Ahrenfelt 

kopplar detta till KASAM och analyserar Antonovskys tre teman på följande sätt.  

 

Begriplighet – det är ordning, reda och struktur samt frånvaro av kaos och oförklarlighet. 

Individen förstår den situation han befinner sig i och kan tolka processen på ett bra, realistiskt 

och begripligt sätt. Han eller hon kan identifiera problem och se möjligheter. Den inre kartan 

stämmer med den yttre verkligheten. 

 

Hanterbarhet – individen upplever sig att ha tillräckliga resurser att klara av sin situation, 

sina problem samt att utforska och använda sina möjligheter. Med tillräckliga resurser menas 

såväl egna som andras, t.ex. familj, vänner eller arbetskamrater. Känslan av att ”Jag är inte 

ensam, jag kan be om hjälp när jag behöver det, jag kan få stöd och uppmuntran för att klara 

målen” är stark. De egna bristerna kan kompenseras av kolleger, vänner och andra tillgängliga 

människor vilket ger en känsla av att tillsammans klarar vi detta”. 
 

Meningsfullhet – individen anser att det är väl värt att investera sina känslor, tankar och sitt 

fulla engagemang i den situation han befinner sig i. Det finns utmaningar som möts med äkta 

engagemang. (Ahrenfelt 2001:155) 

 

För analys av vårt insamlade empiriska material valde vi KASAM, en Känsla Av 

SAMmanhang. Känsla av sammanhang är viktig ur olika perspektiv på kvalitetsarbete. Alla 

berörda parter oavsett om du är uppdragsgivare, kund eller anhörig måste se på det de 

efterfrågar med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att kunna ställa krav på det 
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de efterfrågar och utifrån detta få kvalitet på varan eller tjänsten. Vi menar att det inte bara är 

kunden som är i behov av hjälp och deras anhöriga som berörs utan även politiker, chefer och 

medarbetare som erbjuder kunden tjänster som måste ha begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet inför sitt uppdrag. Varje enskild individs KASAM byggs upp av 

livserfarenheter och vi anser att Äldreguiden kan vara en del av denna erfarenhet då den är 

lättillgänglig och ger information, beroende på vad som efterfrågas och vem som efterfrågar 
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8 Jämförelser av nyckeltal 
 

I detta stycke ges en förklaring och jämförelse av nyckeltalen över Äldreboenden i 

Sandvikens Kommun hämtat från Äldreguiden. Nyckeltalen i denna undersökning är 

framtagna av Socialstyrelsen för att belysa respektive kvalitetsområde. De öppna 

jämförelserna har gjorts med hjälp av nyckeltal och indikatorer som mått på kvalitet. En 

kvalitetsindikator visar på kvalitén i en viss social tjänst och ska användas för att förbättra 

verksamheten www.socialstyrelsen.se  

 

Stapeldiagrammen utifrån Äldreguiden över alla Sandvikens Kommuns äldreboenden samt 

över Gävleborgs län och Sverige finns med under alla nyckeltal för att ge en tydlig överblick 

över förhållandet mellan de olika äldreboendena och kommunerna i övriga landet. Vi vill visa 

hur enkelt det är för kunder och anhöriga att jämföra olika boenden med varandra i 

kommunen och i övriga Sverige. I stapeldiagrammet redovisas åtta av Sandvikens nio 

äldreboenden, Karl-Johangården har av någon anledning inte kommit med i statistiken. 

 

Delaktigheten   

Att få vara delaktig i sin arbetsplan är en rättighet för kunden. Det är individen själv som bäst 

vet vilken hjälp han eller hon är i behov av. Tillsammans med en biståndshandläggare görs en 

behovsbedömning enligt 4 kap 1 § SoL. Handläggaren bedömer vad kunden har rätt att få 

hjälp med och utformar tillsammans med kunden eller dess företrädare en arbetsplan 

(Nordström C, Thunved A 2006). 

 

Enhetschefen går tillsammans med omsorgspersonalen igenom arbetsplanerna en gång per 

månad för att de alltid ska vara uppdaterade. Även om inte kunden är med vid detta tillfälle så 

kan det ses som att kundens önskemål tillgodoses indirekt, då kontaktperson och övrig 

omsorgspersonal som har en tät kontakt med de boende vidareförmedlar nya och förändrade 

behov. 

 

Figur 2. 

 
 

I Äldreguidens stapeldiagram kan vi se att delaktigheten är hög för Sandvikens Kommun då 

10 av 12 enheter har fått högsta poäng och de övriga två ligger på 2.0. Sandviken har ett 

genomsnitt på 4,5 jämfört med Gävleborgs län som ligger på 3,7 och hela Sverige på 3,4. Vi 

http://www.socialstyrelsen.se/
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har sökt förklaringen till den stora skillnaden på två av boendena, men inte fått något konkret 

svar med undantag av att enkätfrågorna kan ha missuppfattats eller att tolkningen av 

enkätsvaren kan vara felaktiga.  

 

Personaltäthet 

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och för 

socialtjänstens uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Socialstyrelsen har föreskrivit att det ska finns den bemanning som behövs för uppdraget med 

vård och omsorg som omsorgspersonal utför och att personalen har rätt kompetens för sitt 

uppdrag och att personalen ges förutsättningar för en fortlöpande kompetens och 

kunskapsutveckling (Nordström C, Thunved A 2006).   

 

I Sandvikens Kommuns Plan för äldreomsorg beskrivs just denna kvalitetsaspekt under 

avsnittet personalförsörjning, att personalen har en viktig roll för att förverkliga 

äldreomsorgens intentioner och att det ska ställas krav på att personalen har rätt utbildning 

och erfarenhet. För de som saknar utbildning ska komplettering och fortbildning erbjudas. 

Under 2007 har kommunen haft som mål att öka antalet vård- och omsorgsutbildad personal. 

En satsning som har kunnat genomföras tack vare statens satsning med hjälp av 

kompetensutvecklingsmedel, så kallade ”Ylva-pengar”. Ett flertal anställda har under året 

påbörjat en komplettering av tidigare utbildning eller läser in hela omsorgsprogrammet på 

gymnasienivå via komvux. En del av övrig satsning på utbildningar är ”Bemötandeprojektet” 

där samtlig personal har deltagit i studiecirklar med fokus på värdegrundsarbete. All personal 

har fått utbildning i dokumentation, lyftteknik och brandskydd under år 2007. 

 

Idag finns inga skrivna riktlinjer för hur stor personaltäthet det skall finnas på ett boende. Den 

allt större vårdtyngden och behoven av ökade medicinska insatser betyder att även 

personalbemanningen måste höjas och det ställer högre krav på kompetensen hos varje 

medarbetare. Varken bemanningen eller kompetensen har generellt förbättrats i takt med att 

de äldre blir allt äldre och deras behov av vård och omsorg ökar enligt Mats Torslund i boken 

Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre (2003). För att säkerställa framtida personalbehov 

krävs åtgärder för att yrket skall bli mer attraktivt. Det kan vara högre status, bättre 

arbetsmiljö, arbetstider och högre lön. 

 

För att säkerställa att det finns den bemanning som behövs för uppdraget äldreomsorg har 

Sandvikens Kommun för avsikt att under 2008 göra en ”vårdtyngdsmätning” med hjälp av en 

metod som är framarbetad av Thomas Junkka- den så kallade Junkkamodellen. Mätningen 

utfördes under mars månad 2008 på samtliga äldreboenden och hemtjänstgrupper i 

kommunen. Den kartläggning som har gjorts av fördelningen av personalresurser med hjälp 

av Junkkamodellen är inte klar än och den ska sättas i samband med en annan mätning som 

har gjorts i kommunen då det gäller kostnaden per brukare, en mätning som går under 

benämningen Ensulotion (Se bilaga 2). 
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Figur 3. 

 
I resultatet för detta nyckeltal kan vi utläsa stora skillnader för de 12 olika enheterna. Fem 

enheter har fått bedömningen 1,0 och tre enheter 5,0. I genomsnitt ligger Sandviken på 2,6 i 

jämförelse med Gävleborgs län som ligger på 2,5 och alla Sveriges kommuner på 3,0. 

Socialstyrelsen påpekar i sin lägesrapport öppna jämförelser att skillnaderna i personaltäthet 

är stora mellan alla kommuner i Sverige. Det förekommer stora skillnader i personaltäthet 

mellan kommuner med samma storlek och standardkostnad. Socialstyrelsen anser att orsaken 

till dessa skillnader är värda att analysera. Vi författare antar att de stora skillnaderna beror på 

hur enhetscheferna har förstått och svarat på enkätfrågorna angående nyckeltalet 

personaltäthet, om nu inte detta är orsaken så får kommunens egna pågående mätning visa om 

resultatet stämmer. 

 

Kompetens 

Nyckeltalen kompetensen och personaltäthet ingår i varandra då det måste finnas personal 

med rätt kompetens och utbildning för att ge kunden rätt vård och omsorg. I och med det 

ökade vårdbehovet och vårdtyngden (Torslund 2003) så ökar också kraven på personalens 

kompetens och förmåga att fatta beslut samt förmåga att se vad omsorgstagaren behöver om 

denne inte kan uttala sina behov. Genom kompetensutvecklingen ökar statusen på vårdyrket 

och omsorgspersonalen får en ökad förståelse för den insats de utför.  

 

Socialstyrelsen har i sin mätning efterfrågat kompetens för all personal på äldreboenden, dels 

vårdbiträden och undersköterskor som har yrkesförberedande utbildning för sitt yrke och dels 

de som har två års eftergymnasial utbildning det vill säga Enhetschefer, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Spridningen inom kommungrupperna i hela Sverige är 

stor och varierar mellan 40 procent och 100 procent. Medianvärdet för månadsanställd 

personal på äldreboende för permanent boende är 78 procent. Socialstyrelsen (2007). 
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 Figur 4. 

 
I socialstyrelsens stapeldiagram kan vi utläsa att kompetensen för Sandvikens kommun har 

fått bedömningen 2,7 och det varierar mellan 1,5 och 3,5 för de olika enheterna. Gävleborgs 

län ligger på 2,8 och Sverige totalt på 3,0 Sandvikens kommuns har i sin egen 

kvalitetsuppföljning ställt frågan: hur många procent av enhetens tillsvidareanställda personal 

har genomgått omvårdnadsprogrammet, socialservice, vårdlinjen eller validerat till 

motsvarande? I den årliga kvalitetsrapporten redovisas svaren och variationen för de olika 

enheterna ligger mellan 60 % och 100 %. Demensboendena har personal med högre 

kompetens än övriga boenden. Sandvikens kommun (2006). 

 

Kontinuitet  

Möjligheten att få kontinuerlig personal och ett gott bemötande skall vara en självklarhet för 

kunden, men det kan vara svårt att uppfylla. Kontinuitet ger kunden trygghet och kunden 

upplever att denne får kvalitet.  

 

I detta kvalitetsområde har Socialstyrelsen mätt om äldre personer har fortlöpande möjlighet 

att träffa samma personal. Mätningen är gjord utifrån tre delområden för det första hur stor 

andel av månadsanställd omsorgspersonal personal som arbetar 85 procent eller mer av heltid, 

för det andra antalet månadsanställda som slutat det senaste året och för det tredje hur stor 

andel omsorgspersonal som är timanställda. Socialstyrelsen (2007). 
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Figur 5. 

 
Omdömet enligt stapeldiagrammet visar att Sandviken Kommun ligger något högre än 

Sverige i snitt och på samma nivå som övriga kommuner i Gävleborg. Sandviken har 

omdömet 3,5 och Gävleborg 3,6 mot övriga Sverige som ligger på 3,0. Fördelningen mellan 

de olika enheterna i Sandviken är relativt jämn men för två enheter saknas resultat, orsaken 

till detta är okänd men enligt Socialstyrelsen utesluts resultat som bedöms som felaktiga. Det 

vi kan utläsa från diagrammet är att personalomsättningen är hög i Sandvikens Kommun. 

 

Självständighet 

Målet är att den äldre skall ges möjlighet att få leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra enligt 5 kap. 4 § 

SoL. Dessutom ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och de 

som behöver ska få stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. För att få fram 

nyckeltalet självständighet, har socialstyrelsen mätt dels, antalet personer som delar rum med 

annan än med make/maka, annan anhörig, dels tillgången till eget hygienutrymme samt 

kokmöjligheter i permanent särskilt boende. Resultatet visar att det är 76 % av de äldre i hela 

Sverige som har tillgång till eget hygienutrymme och kokmöjligheter. Socialstyrelsen (2007). 

 

Figur 6. 
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Resultatet i stapeldiagrammet för Sandvikens Kommun visar att Sandviken ligger mycket bra 

till, något högre mot för övriga Sverige och ganska lika hela länet. Sandviken ligger i snitt på 

4,5 och Gävleborgs län på 4,6 för hela Sverige visas ett resultat på 4,2. Åtta enheter i 

Sandviken har fått högsta poäng det vill säga 5.0 och en enhet saknas helt. Återigen visas ett 

oförklarligt bortfall. Vi författare ifrågasätter tillförlitligheten i Socialstyrelsens redovisning 

då vi i vår undersökning har fått bekräftat att samtliga uppgifter utifrån enkäterna som 

enhetscheferna har fyllt i är inlämnade till Socialstyrelsen. Sandvikens Kommuns samtliga 

äldreboenden har rum med kokvrå och eget badrum. Ingen delar rum med annan än 

make/maka. 

 

Mat 

Den äldre skall ges möjlighet att påverka när han eller hon blir serverad mat och även ges 

möjlighet till att få välja på åtminstone två maträtter vid serveringen av huvudmålet. Det är 

vad Socialstyrelsen har kommit fram till utifrån brukarundersökningar och representativa 

yrkesgrupper vilka anser att maten är ett viktigt kvalitetsområde inom äldreomsorgen.  

 

Enligt 3 kap. 5 § SoL ska socialnämndens insatser för den äldre utformas tillsammans med 

honom eller henne. När det gäller mat ska den äldre ges möjlighet välja vilken maträtt han 

eller hon vill äta. Det har visat sig i olika studier och tillsyner från Socialstyrelsen och 

Länsstyrelsen att äldre som bor på särskilt boende ibland har för långt uppehåll mellan den 

sista måltiden på kvällen och den första på morgonen dagen därpå. En rekommendation är att 

denna nattfasta ska ej vara längre än 10-11 timmar. Det är utifrån möjligheten att få välja 

maträtt och att nattfastan inte är för lång som Socialstyrelsen har tagit fram värdet på 

nyckeltalet mat. Det visade sig att kommunens storlek har ett samband med möjligheten att få 

välja mellan två maträtter, det är övervägande i de stora kommunerna som denna möjlighet 

ges.  

 

Figur 7. 

 
Sandviken ligger dåligt till enligt stapeldiagrammet i detta nyckeltal. För hela kommunen ser 

vi ett värde på 2,5 jämfört med övriga Sverige som ligger på 3,4 och Gävleborgs län på 2,9. 

Det är ganska jämt fördelat på alla enheter i Sandviken där alla ligger på 2,5 utom en som har 

värdet 3,0.  Förklaringen till detta är enligt de enhetschefer vi har intervjuat att det idag inte 

finns någon möjlighet att få välja maträtt om det inte finns en medicinsk orsak till att du måste 

ha speciell mat. Nattfastan är en aspekt som håller på att utredas i kommunen. 
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Ledning 

På enheterna finns Verksamhetschef eller Enhetschef.  Nyckeltalet ledning visar vilka 

förutsättningar ledningen har, närmare bestämt antalet medarbetare per enhetschef. För hela 

Sverige kan vi se en variation av 11–59 medarbetare per chef. Medelvärdet för de olika 

kommungrupperna varierar endast mellan 29–35 medarbetare per chef. Socialstyrelsen 

(2007). 

 

Figur 8. 

 
Sandviken förhåller sig i det närmaste på samma värde som Gävleborgs län och övriga 

Sverige. 2.8 för Sandviken, 2.7 för länet och 3.0 för Sverige. Variationen för de olika 

enheterna i Sandviken ligger mellan 2.0 och 5.0.  Anledningen till denna variation kan vara att 

i vissa enheter ingår hemtjänstpersonal i medarbetargruppen men de har inte räknats med då 

mätningen gäller endast Äldreboende. Denna upplysning har vi fått från enhetschef.  

 

Vi kan konstatera att Sandvikens Kommun ligger förhållandevis bra till kvalitetsmässigt i 

jämförelse med Gävleborgs län och övriga Sverige 
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9 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas det resultat som vårt empiriska material har lett fram till. Vi har 

kunnat urskilja tre signifikanta teman som ständigt återkommer i vår analys av de sex 

intervjuerna vi har genomfört. Vi kommer att presentera varje tema för sig tillsammans med 

citat från informanternas intervjusvar. De karakteristiska teman vi kan urskilja är 

lättillgänglighet, tillförlitlighet och användningsområde för Äldreguiden. 

 

Lättillgänglighet 

Våra informanter anser att guiden är lättillgänglig och ett användbart redskap för att kunna 

påverka äldreomsorgen kvalitetsmässigt fast ur olika perspektiv. Det har visat sig att alla 

informanter ser guiden som lättillgänglig och enkel att använda sig av trots att det finns brister 

som måste valideras för att den skall vara trovärdig. Tillgängligheten ligger i att den är lätt att 

hitta på Socialstyrelsens hemsida på Internet och den är enkel att förstå och lätt att använda 

sig utav.  

 
Det är ett bra upplägg i den, den är lätt för vanliga att förstå. Det är lätt att förstå hur man får 

fram statistiken även om jag tycker att den är osann! (Enhetschef 1). 

 

Trots lättillgängligheten kan vi se en viss kritisk inställning utifrån Enhetschef 1:s citat. 

 
Lätt att förstå och lätt att leta sig fram till, vem som helst kan läsa det, här behövs ingen 

högskoleutbildning (Politiker). 

 

Både ur tjänstemanna och ur politiska perspektivet urskiljer vi liknande svar: att guiden är 

lättåtkomlig, det krävs ingen utbildning för att använda sig av guiden.   

 
Det var lätt att förstå hur man får fram statistiken och jag ser en möjlighet att jobba vidare på 

den. Jag blir förvånad över hur Sandviken ligger till i mätningen (SPF). 

 

Återigen visar citatet att Äldreguiden är lättillgänglig och lättförståelig samt väcker en 

nyfikenhet hos användaren. Genom jämförelse av nyckeltalen kan vi konstatera att Sandviken 

ligger relativt bra till gentemot övriga Sverige kvalitetsmässigt.  

 

Båda intresseorganisationernas ordförande anser att Äldreguiden har mycket att tillföra 

kommunens fortsatta kvalitetsarbete. Allmänheten som är intresserad får tillgång till 

jämförelserna på ett lättillgängligt sätt och kan ifrågasätta påtagliga skillnader utifrån 

nyckeltalen. Det har synliggjorts att guiden är lättillgänglig ur alla våra perspektiv, kund- 

politiskt och tjänstemannaperspektiv. De anser att den kommer att vara användbar för 

respektive användare. Intresseorganisationerna har en positivare syn på guiden när vi jämför 

med tjänstemannarepresentanterna och vi konstaterar att SPF:s ordförande verkligen har 

förstått användningen av guiden på det sätt som Socialstyrelsen menar genom att jämföra 

statistik för olika enheter.  

 

Användningsområde 
Alla informanter ser flera användningsområden med Äldreguiden och den är användbar ur 

flera perspektiv. Som intresseorganisationer ser både SPF och PRO stora möjligheter att 

använda den information som går att ta fram enligt Äldreguiden som ett påtryckningsmedel på 
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politikerna. Ur ett politiskt perspektiv ses guiden som ett verktyg till förbättringar genom att 

studera statistiken och se vad som brister i kommunen: ”Guiden kan användas som ett  

instrument för att sätta upp mål för verksamheterna” (Politiker). Representanten ser även en 

möjlighet att kunna påverka matsituationen på äldreboendena, idag finns inget val av flera 

maträtter vilket denne ansåg vara en rättighet men även att nattfastan är för lång på boendena, 

dvs. uppehållet från den sista måltiden på kvällen till första måltiden dagen efter, ska 

förkortas. Nattfastan rekommenderas vara endast 11 timmar vilket idag inte upprätthålls. 

 
Det går alltid att förbättra saker och ting, det kommer att ställas allt flera och allt högre krav på 

våra boenden i framtiden. Kommande generation och deras anhöriga kommer att ställa desto 

högre krav på äldreomsorgens kvalité. Ett annat exempel är nyckeltalet mat, kommunen håller 

på att se över 11 timmarsregeln för nattfastan (Politiker). 

 

Användningsområdet ur det politiska perspektivet är att guiden belyser vad som behöver 

förbättras i kommunen. Med målen för verksamheterna menar politikern att utveckla kvalitén 

för hela kommunens äldreomsorg.  

 
Jag ser Äldreguiden som ett ypperligt instrument för att diskutera resultaten i föreningen och 

för att kunna påverka kommunens beslutsfattare. I vårt medlemsblad kommer det att få en 

given plats och ses som en länk att nå ut till medlemmarna. Jag som ordförande i föreningen 

SPF kommer att ta på mig rollen att föra budskapet vidare genom att använda mig av 

materialet som ett diskussionsunderlag (SPF). 

 

Intresseorganisationen SPF är väldigt positiv till guiden och dess utförande vilket ses tydligt i 

citatet ovan och SPF:s ordförande ser stora möjligheter av att använda sig av guiden i 

framtiden. 

 
Anhöriga kan använda sig av detta som ett tryck på kommunen för att öka kvalitén vilket i sig 

är väldigt viktigt men i grund och botten handlar det om hur personalen ser på sin 

yrkesprofessionalitet (Enhetschef 1). 

 

Informanten menar att kvalitén inte sitter i personaltäthet utan vad personalen utför. Kvalitén 

bygger på personalens bemötande av kunden och genomförande av omsorgsarbetet.  

 

Att använda sig av Äldreguiden såg organisationen SPF och PRO som en stor fördel. SPF:s 

ordförande menade att den var väldigt positiv och tycker att det är otroligt viktigt att kunna gå 

in och jämföra personaltätheten eller andra viktiga nyckeltal, just för sin egen trevnads skull 

när man senare i livet eventuellt skall flytta in på ett boende. 

 
Jag ser en möjlighet att kunna jämföra Sandvikens Kommun med andra kommuner (PRO). 

 

Anhöriga kan ifrågasätta varför det är bättre i grannkommunen och välja den istället för sin 

egen kommun. Sen kan även föreningar som PRO och SPF använda sig av den för att föra ut 

information till sina medlemmar. Vi har inte samma tid som föreningarna (Enhetschef 1).  

 

Jag ser det som att man kan ta ut statistik från kommuner som är jämförbara med vår kommun 

för att jämföra resultaten från guiden (Politiker).  

 

Alla tre perspektiven, kund- tjänstemanna och det politiska perspektivet, påvisar att deras 

användningsområden ligger nära varandra. Genom att jämföra kommunen med andra liknande 

kommuner kan kvalitén ifrågasättas och förbättras.  
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För den enskilde kunden. Dessutom är det alltid är bra att bli granskad och kontrollerad utifrån 

(Enhetschef 2). 

 

I ovan citat menar Enhetschef 2 att genom en objektiv granskning kan kvalitén ifrågasättas. 

 

Tillförlitlighet  
Enhetscheferna och Samordnaren tycker inte att Äldreguiden är tillförlitlig i sitt nuvarande 

utförande. De menar att enkätfrågorna ger för mycket utrymme till egna tolkningar vilket 

resulterar i otillförlitliga svar. Samordnaren anser att kommunens egna kvalitetsrapporter är 

mera tillförlitliga men de går inte att jämföra med övriga Sverige. Intresseorganisationen SPF 

säger sig veta att statistik kan vara svårtolkad men tror att det visar en generell bild av hur det 

ser ut i verkligheten. 

 
Det här tror jag inte på, jag har inte tid att sätta mig in i guiden, jag väntar på svaren på 

kommunens egen mätning som är gjord på vårdtyngd och ekonomi, jag anser den mätningen 

viktigare för min del (Enhetschef 1).  

 

Guiden är lite specifik som underlag eftersom den är ny. Den har fått mycket kritik. SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting)  är mycket kritiska (Samordnare).  

 

Enhetschefernas och Samordnarens tilltro för guiden är svag. De menar att det finns för 

mycket tolkningsutrymmen och fel och brister i den för att den skall vara trovärdig. 

 
Det är en stor brist att socialstyrelsen publicerar sin första lägesbeskrivning trots sina 

”barnsjukdomar”.  Den borde ha granskats bättre först. Äldreguiden har fått mycket kritik. 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som har varit med och arbetat fram Äldreguiden är 

mycket kritiska eftersom det är resurserna som mäts och inte kvalitet som kommer de gamla 

till del (Samordnare). 

 

Vi kan konstatera att tjänstemannaperspektivet saknar helt tillförlitligheten för guiden och ser 

med väldigt kritiska ögon på den så länge den inte uppdateras och omformuleras i 

enkätfrågorna som de själva svarar på. De har en förförståelse i och med att de svarar på 

enkätfrågorna och blir kritisk när de sedan ser att diagrammen inte stämmer överens med de 

svar de lämnat. 

 

I vår jämförelse av nyckeltalen i kapitel åtta har vi upptäckt att ett äldreboende i kommunen 

inte finns redovisat i Socialstyrelsens statistik samt att för vissa nyckeltal och boenden finns 

inga stapeldiagram. Vi har fått svar från samordnaren att samtliga boenden har redovisats och 

lämnat in svar på enkätfrågorna. 
 

Den (Äldreguiden) kan förbättras och det är också meningen om jag har förstått det rätt, att det 

skall följas upp under kommande år (SPF). 

 

Föreningarna är mindre kritiska till guiden. Guiden kommer att utvecklas och förbättras under 

kommande år enligt Socialstyrelsen. 

 

9.1 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja från de tre perspektiven att kundperspektivet som 

intresseföreningarna representerar är mycket positiva och ser stora möjligheter och 

användningsområden för Äldreguiden. Representanterna ser den som ett utmärkt 

påtryckningsmedel att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Tjänstemannaperspektivet som 
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representeras av Samordnare och Enhetschefer ser Äldreguiden som användbar och 

lättillgänglig men inte helt tillförlitlig. De ser inget direkt användningsområde för 

verksamheten men tror att den kan vara till nytta politiskt och för kunder och deras anhöriga. 

Ur kundperspektivet kan den användas som påtryckningsmedel för att visa för politiker och 

andra hur verksamheten förhåller sig och ifrågasätta resultaten i Äldreguiden. Ur det Politiska 

perspektivet ses guiden som ett verktyg till förbättringar och den kan användas till att sätta 

upp mål för kommunens verksamhet, samt som påtryckningsmedel i varje enskild enhet i 

kommunens organisation för att förbättra sin kvalité. Trots bristerna som framkommit ser alla 

informanterna guiden som användbar till kvalitetsförbättringar i kommunen.   

9.2 Analys  

I detta stycke presenteras och analyseras vårt resultat med hjälp av Antonovskys (2005) teori 

KASAM som står för Känsla Av SAMmanhang som vi förklarat i kapitel sju. Utifrån 

KASAM gör vi en analys av de tre teman som framkom i resultatet.  

 Lättillgänglighet 

 Användningsområde 

 Tillförlitlighet 

 

Vi analyserar dessa tre teman utifrån de tre perspektiven  

 Tjänstemannaperspektivet 

 Politiska perspektivet 

 Kundperspektivet 

 

Vi har valt att analysera varje tema för sig men alla tre perspektiven finns representerade i 

varje temaavsnitt. Vår analys görs med utgångspunkt utifrån vårt syfte att undersöka om 

Socialstyrelsens Öppna Jämförelser och Äldreguiden kan bidra till att höja kvalitén i 

äldreomsorgen i Sandvikens Kommun.  

 

Lättillgänglighet 

En upptäckt vi gjort är att alla informanter har olika syn på Äldreguidens 

användningsområden men en gemensam nämnare är att den är lättillgänglig. Guiden är enkel 

och lättillgänglig och blir därmed hanterbar för alla olika grupper av individer som vill 

använda sig utav den. Intresseorganisationerna ansåg den som lätt och hanterbar på Internet 

och såg flera möjligheter med guiden och flera olika användningsområden. Förutsättningarna 

för att kunden ska kunna ifrågasätta de tjänster som erbjuds är att tjänsterna på ett konkret sätt 

förtydligas och synliggörs så kunden blir medveten om vad han eller hon kan efterfråga och 

att kunden får den tjänst som denne efterfrågar. Utifrån detta kan kunden ställa krav på 

tjänstens kvalité. Vi menar att genom Äldreguiden får kunden den begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet som behövs för att ställa krav på äldreomsorgen. De får en Känsla Av 

SAMmanhang för att kunna ifrågasätta de tjänster som finns. Det kopplar vi till Antonovskys 

teori KASAM. Han menar att livserfarenheter bygger upp varje individs KASAM och för 

personer som ställs inför fakta att allt redan är bestämt utan att de själva har fått vara med och 

utforma reglerna och inte har haft möjlighet att påverka resultatet kan livet kännas 

meningslöst. Vi menar att kunden genom Äldreguiden får en ny livserfarenhet av 

äldreomsorgens kvalitetsområden genom det resultat guiden förmedlar om det område man 

önskar granska. Den nya erfarenheten gör att kunden känner sig mer delaktig för att kunna 

vara med och påverka politiker och tjänstemän genom att kunna ifrågasätta äldreomsorgens 

kvalité utifrån resultaten i guiden. Lättillgängligheten till guiden på Internet är att alla ska 

kunna inhämta denna information. Lättillgängligheten belyste alla våra informanter oss om 

flera gånger under intervjun. Guidens lättillgänglighet ger alla kunder likväl som tjänstemän 
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och politiker en förutsättning att få en förståelse för äldreomsorgens kvalité och 

förväntningarna blir relevanta för vad kommun har att erbjuda kunderna. 

 

Användningsområde 

Användningsområdena i Äldreguiden har alla informanter liknande åsikter om, att använda 

guiden som ett påtryckningsmedel, informationsmaterial, diskussionsunderlag, jämförelser 

och målstyrning. Tjänstemän och politiker anser att ett tänkbart användningsområde är att 

göra jämförelser från år till år för att utröna förändringar och fördjupa sig i de nyckeltal som 

fått lägst bedömning samt sätta som mål att förbättra dessa kvalitetsområden. Informanterna 

tycker även att det är viktigt att kunna jämföra sin egen hemkommun med andra kommuner i 

Sverige. Utifrån KASAM skapas en helhetsbild genom begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet av den statistik Socialstyrelsen redovisar, vilket är viktigt ur både ett politiskt 

perspektiv och ett tjänstemannaperspektiv inför det uppdrag de har att erbjuda, en 

äldreomsorg med garanterad bra kvalitet.  

 

Vi vill förtydliga hur denna helhetsbild skapas med ett exempel. Vi utläser i stapeldiagrammet  

att personaltätheten är lägre i Sandviken i jämförelse med hela Sverige och att variationerna är 

stora på de olika boendena inom kommunen. Skulle denna bild som diagrammet visar kunna 

ge en känsla av sammanhang att här är det något som inte stämmer och leda till förändringar? 

Naturligtvis går det inte bara att stirra sig blind på statistik utan för att få den begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som behövs för att bilda ett sammanhang så måste även 

annan kunskap och förståelse inhämtas. Det är genom livserfarenhet som KASAM byggs upp 

och ju mer erfarenhet som insamlas desto högre KASAM. I detta exempel skulle statistiken 

kanske påvisa att något är fel och en utredning påbörjas. 

 

En annan viktig aspekt är för kundernas anhöriga att kunna jämföra kvalitén på de olika 

boendena både i hemkommunen och i andra kommuner i Sverige. Representanterna ur 

kundperspektivet som var mycket positiva till Äldreguiden säger att det har saknats ett 

mätinstrument dit kunder och anhöriga kan vända sig för att se hur äldreomsorgen i 

kommunen ligger till kvalitetsmässigt. Deras syn på guiden är objektiv och genom att 

använda sig av guidens nyckeltal och jämförelser så ökar därmed förståelsen för vad som 

saknas och vad som behöver förbättras inom äldreomsorgen. En kunskap som de sedan kan 

använda som ett diskussionsunderlag i föreningarna och som påtryckningsmedel på politisk 

nivå. Tack vare deras nya vetskap kan de vara med och påverka äldreomsorgens kvalité. Varje 

individs KASAM byggs upp av livserfarenhet och vi anser att den information guiden ger 

även ger ny erfarenhet beroende på vad som efterfrågas och vem som efterfrågar. Utifrån 

KASAM kan vi se att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skapas genom 

Äldreguidens innehåll och ger alla informanterna ur olika perspektiv en Känsla Av 

SAMmanhang då var och en utifrån sin egen förutsättning ökar sin förståelse för 

kvalitetsutvecklingen av äldreomsorg.   

 

Tillförlitligheten 

Alla informanter ifrågasätter tillförlitligheten mer eller mindre. Tolkningssvårigheterna av 

enkätfrågorna och det bristande intresset inför guiden kan ha resulterat i att det blivit fel svar 

och därmed kan statistiken även bli missvisande som resultatet påvisar enligt 

tjänstemannaperspektivet. Detta kan vara anledningen till att Enhetscheferna inte ser något 

större användningsområde i guiden för dem själva. De tror att guiden i framtiden kan få en 

större tillförlitlighet genom att enkätfrågorna omformuleras och valideras.   

 

Vi hävdar att Enhetscheferna besitter kunskapen om hur verkligheten ser ut i sina 

verksamheter, de kan sätta nyckeltalen i sina rätta sammanhang och genom denna helhetsbild 
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har de ett högt KASAM. Genom sitt höga KASAM och sin förståelse av verkligheten så sätter 

de ingen tillförlitlighet till guiden. Känsla Av SAMmanhang är en viktig komponent för 

Enhetscheferna för att de ska se möjligheter inför användandet av guiden och för att kunna 

vara med och utveckla kvalitén genom sitt uppdrag som Enhetschef. Med den kunskap och 

erfarenhet de har känner de ingen tillförlitlighet inför guiden. Vi menar att genom deras 

förståelse för verksamheten har de en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

skapar sammanhanget att guiden inte är tillförlitlig. Eftersom de har kunskap och vetskap om 

hur äldreomsorgen fungerar i verkligheten och genom denna helhetsbild så får de en förståelse 

över att guiden inte är tillförlitlig. Vi hävdar att deras KASAM är högt i sin vetskap om de 

stora bristerna och dess orsaker, det vill säga tillförlitligheten. Det politiska perspektivet kan 

identifieras med tjänstemannaperspektivet i tillförlitlighet men ser ändå större 

användningsmöjligheter med guiden i kvalitetsförbättringar. Genom att kunna jämföra 

nyckeltalen med andra kommuner för att påtala brister och det som behöver förbättras.  

 

Ur kundperspektivet ser vi att i deras livsvärld saknas av naturliga själ den vetskap om 

äldreomsorg som tjänstemännen och politiker besitter. Vetskapen om hur verksamheterna 

fungerar och hur de svarat på enkätfrågorna. Därför har de den positiva inställningen som 

intervjusvaren påvisar. I sin livsvärld kan de inte se bristerna som tjänstemanna- och det 

politiska perspektivet påvisade i intervjusvaren. Deras Känsla Av SAMmanhang byggs på 

samma begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet men utifrån annan vetskap. Vi menar att 

deras syn är mera objektiv då de inte har tjänstemannaperspektivets bakomliggande 

kunskaper. Deras KASAM är ändå högt och de sätter en stor tillförlitlighet för guiden 

eftersom de är okritiska i sitt sätt att se på den. Kunderna skapar en helhetsbild och ett 

sammanhang och den helhetsbild de ser i guiden ser de som en sanning som de ser många 

möjligheter med. Detta kan leda till de brister de ifrågasätter egentligen inte är någon brist. 

Svar vi fått från enhetschefer är att de lämnat in svar som inte redovisas i guiden och ur en 

kunds glasögon blir det en brist. Guiden kan genom sin otillförlitlighet ge en osann bild på 

kvalitetsstrukturen i kommunen för kunderna. 

 

9.3 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Socialstyrelsens Öppna Jämförelser och 

Äldreguiden kan bidra till att höja kvalitén i äldreomsorgen i Sandvikens Kommun. 

Utifrån resultatet har det tydligt framkommit att tillförlitligheten är bristande till guiden. Trots 

bristerna är alla informanter positiva men anser att guiden bör valideras för att visa ett 

trovärdigare resultat. Informanterna tycker ändå att guiden kan vara ett underlag för att höja 

kvalitén i Sandvikens Kommun och de ser olika möjligheter och användningsområden till 

förbättringar av kvalitetsarbete i Sandvikens Kommuns äldreomsorg.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Vi inleder intervjun med en kort presentation av oss själva, syftet med uppsatsen och 

intervjun. Hur intervjusvaren kommer användas och konfidentiell garanti till anonymitet. 

 

Därefter frågar vi om respondenterna godkänner: 

Att bandspelare används under intervjun för inspelning? 

Att vi använder respondentens namn i uppsatsen? 

Att vi citerar honom/henne i uppsatsen? 

 

Inledande frågor 

 

Vem är du?  

Vilken roll och ställning har Du? 

Hur länge har Du arbetat med dessa arbetsuppgifter som Du har nu? 

 

Därefter inleder vi med våra egna frågor. 

 

Frågor 

Till äldreomsorgsordförande/Ordförande i Pro/Ordförande i SPF, Samordnare och två 

Enhetschefer. 

 

Känner du till äldreguiden? 

Har du varit in på internet och studerat den? Om ja, vad tycker du om upplägget? 

Hur kan äldreguiden användas inom din organisation och till vilket syfte? 

Ser du några möjligheter med äldreguiden? 

Ser du några brister eller något som borde tillförtas? 

Hur tillförlitlig tror du äldreguiden är? 

 

 

 

Efter avslutad intervju frågar vi respondenten om det är något hon/han vill tillägga. 

 

Det sista som görs är att vi frågar respondenten om vi får återkomma med ytterligare 

funderingar över det som sagts. 

 

Vi tackar för oss. 
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Bilaga 2 Låga kostnader för Äldreomsorgen 
 

Publicerad 2008-05-08 12:15 av Urban Söderberg www.sandvikenskommun.se  

Projekt visar att Äldreomsorgen i Sandviken är billig i förhållande till andra kommuner. Det 

är Ensolution som, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommit fram 

till resultatet. 

I projektet har Ensolution genomfört en analys i en rad kommuner kallas KPB. Förkortningen 

KPB står för Kostnad Per Brukare.  

  

Analysen består av "Brukarrelaterad uppföljning inom kommunal vård och omsorg".  

Man har bl a tittat på  

• Kostnader  

• Insatsbeskrivningar  

• Kostnad per brukare (pensionär) i  

- Ordinärt boende (hemtjänst)  

- Särskilt boende (äldreboende)  

• Underlag för jämförelser, planering och förbättringsarbete  

Mål för 2008 som SKL anger är bl a att ytterligare 20 Kommuner har infört KPB-redovisning  

Sandvikens resultat 

Resultaten baserar sig på 2006 års siffror. Sandvikens siffror för 2007 är nu klara men inte 

övriga kommuners. Beträffande 2007 års siffror för Sandviken skiljer de sig marginellt från 

2006.  

Medelkostnad per invånare: Sandviken 49 920 kr, medel jämförda kommuner: 58 891 kr.  

   
Beträffande dygnskostnad på särskilt boende har Sandviken drygt 200 kr lägre kostnad än 

medel för jämförda kommuner.  

  

När det gäller kostnad per hemtjänsttimme så ligger Sandviken något lägre än snittet. 

 

- Trots det stora trycket på hemtjänsten som uppkommit då vi haft för få platser till 

äldreboenden så är kostnaderna för hemtjänsten under snittet bland jämförda kommuner, 

konstaterar Olle Westling, socialchef för Äldreomsorgen. När det gäller äldreboendena så är 

skillnaden ännu större. 

  

Äldreboende eller hemtjänst 

Enligt analysen skulle det rent ekonomiskt medföra lägre kostnader om de pensionärer som 

har hemtjänst över 3,4 timmar per dag istället kunde bo i ett särskilt boende (motsvarande för 

2007 är 3,65 timmar).  

Sandviken har i tidigare undersökningar uppvisat kostnader under genomsnittet samtidigt som 

man fått bra betyg beträffande kvaliteten.  

Resultatet visar att Sandviken har en kostnadseffektiv Äldreomsorg (kostnader under 

genomsnitt) och i år kommer Sandvikens Äldreomsorg bli än mer kostnadseffektiv. 

 

http://www.sandvikenskommun.se/

