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Sammanfattning 

Lever vi i granskningssamhället? Michael Power menar att dagens västerländska sam-

hälle präglas av just den konstanta granskningen. En företeelse som utvecklats sen 

1980-talet. Granskningssamhället yttrar sig t ex i mätningar, jämförelser och rankningar. 

Sociologiskt blir det intressant att undersöka hur sådana yttringar påverkat enskilda ak-

törers handlingsalternativ och bidragit till utveckling av nya institutionella praktiker. 

Uppsatsens syfte är att, grundat i teori om reaktivitet, undersöka om svenska äldreboen-

den förändrats som en konsekvens av införandet av Socialstyrelsens jämförelse Äldre-

guiden, och hur förändringen tagit sig uttryck. För att undersöka detta har enhetschefer 

på svenska äldreboenden intervjuats. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats. 

Hur upplever enhetscheferna mätningen och jämförelsen av deras boenden i Äldregui-

den? Upplever enhetscheferna att deras, eller deras enheters rutiner, förändrats som en 

effekt av den öppna jämförelsen, och på vilket sätt har det skett?  Upplever enhetsche-

ferna att det funnits externa reaktioner på den öppna jämförelsen exempelvis från me-

dia, boende på hemmen, eller anhöriga till dem, och hur har enhetscheferna i sin tur 

upplevt dessa reaktioner? Uppsatsens resultat i form av de intervjuade enhetschefernas 

berättelser analyseras och jämförs med resultaten från en studie av hur rankning av ju-

ristutbildningar i USA förändrade utbildningarnas organisatoriska praxis. I jämförelse 

med det amerikanska fallet har de svenska enhetscheferna en mer positiv upplevelse av 

att bli jämförd i Äldreguiden, och inte upplevt lika långtgående organisatoriska föränd-

ringar som en direkt konsekvens av jämförelsen. Enhetschefernas upplevelser av exter-

na reaktioner har varit färre och mindre kraftiga än i det amerikanska fallet. Uppsatsens 

slutsats är att skillnaden i resultaten mellan fallen beror på att det krävs en press utifrån 

mot jämförda eller rankade organisationer för att det ska uppstå en djupare organisato-

risk förändring. Uppkomsten av sådan extern press härleds dels ur kontextspecifika för-

hållanden mellan det amerikanska och svenska fallet, men även till de respektive mät-

ningarnas förmåga att förmedla, och tydliggöra, institutionaliserat kulturellt kapital. 
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Inledning  

Socialstyrelsen har, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, fått i regeringsupp-

drag att utveckla och genomföra så kallade öppna jämförelser av Sveriges socialtjänster (So-

cialstyrelsen 2010). Syftet med uppdraget är att presentera en redovisning av socialtjänstens 

olika resultat, på såväl regional som enhetsnivå, i en större övergripande jämförelse genom 

vilken utomstående ska kunna bedöma enheternas respektive kvalitet (Socialstyrelsen 2010). 

Exempel på utomstående, vilka Socialstyrelsen definierar som sina målgrupper, är ”patienter, 

brukare, anhöriga, allmänhet, personal i verksamheten och beslutsfattare på olika nivåer inom 

hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Socialstyrelsen 2010).  

Det som är sociologiskt intressant i detta sammanhang är att undersöka om den öppna jämfö-

relsen påverkat enskilda aktörers handlingsalternativ och bidragit till en utveckling av nya 

institutionella praktiker. Syftet med den här uppsatsen är att, grundat i teori om reaktivitet, 

undersöka om svenska äldreboenden förändrats som en konsekvens av införandet av Social-

styrelsens Äldreguiden, och hur förändringen då tagit sig uttryck.  

 

Jag kommer inledningsvis att beskriva tanken bakom Socialstyrelsens öppna jämförelser för 

att i nästa kapitel redogöra för hur syftet avgränsats och vilka frågeställningar denna under-

sökning utgått ifrån. Därefter presenteras tidigare forskning och vilka teoretiska utgångspunk-

ter denna uppsats vilar på, däribland begreppet reaktivitet. Vidare beskrivs själva tillväga-

gångssättet i ett eget metodkapitel. Sedan presenteras de viktigaste resultaten och redan här 

gör jag vissa analytiska poänger även om den huvudsakliga analysen presenteras i ett eget 

kapitel. Analysen utgår dels ifrån Espeland och Sauders begreppsapparat men kompletteras 

även med begrepp, exempelvis institutionaliserat kulturellt kapital hämtat från Bourdieu. Jag 

för även en kritisk diskussion där jag lyfter fram paralleller med Espeland och Sauders studie 

men visar även på hur den svenska kontexten och olika skeden i livet leder till andra konse-

kvenser. Analysen utgår från ett jämförande perspektiv mellan de olika fallen. 
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Syftet med Äldreguiden anges uttryckligen enligt Socialstyrelsen vara att vägleda äldre perso-

ner och deras anhöriga i valet av äldreboende (men även andra typer av äldrevård till exempel 

hemtjänst) (Socialstyrelsen 2009). Poängen med Socialstyrelsens öppna jämförelser är i första 

hand att underlätta för det ”fria valet” men det ger även inblick i hur skattemedel används 

inom offentligt finansierad vård och omsorg (Socialstyrelsen 2011). Det är framförallt tre 

konsekvenser man hoppas på från Socialstyrelsen. Den första är att såväl framtida som nuva-

rande brukare ska kunna göra val grundade på fakta och kunskap. Den andra är att beslutsfat-

tare ska kunna använda jämförelsen som underlag i olika situationer (Ljunggren 2010). En 

tredje förhoppning är att verksamheterna ska jämföra sig med varandra – den interna konkur-

rensen ska i sin tur påverka enheterna till att erbjuda förbättrad vård och omsorg (Ljunggren 

2010). 

Med enkätundersökningar till enhetschefer, och tjänstemän med ansvar för äldrevård inom 

kommunerna, samlar Socialstyrelsen in uppgifter som man sammanställer till 11 indikatorer – 

exempel på dessa är mat, personaltäthet och uppföljning. Varje enhet och kommun (eller i 

vissa fall stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö) bedöms enligt dessa indikatorer och 

ges i varje kategori ett betyg på mellan 1 till 5 (ett högre resultat är att betrakta som positivt). 

Resultaten publiceras sen på internet i form av en databas
1
. I databasen kan brukare eller an-

höriga sen välja specifika äldreboenden (exempelvis alla boenden i en kommun) som arrange-

ras i en tabell i vilken man kan jämföra de olika boendenas resultat mot varandra inklusive de 

genomsnittliga resultaten på riks-, läns- och kommunnivå. Resultaten brukar även publiceras i 

media både lokalt och på riksnivå – ett exempel är tidningen Aftonbladets användande av 

betygsindikatorerna för att sammanställa en rankning över landets 20 ”sämsta” och 20 ”bästa” 

äldreboenden (Kerpner 2011). Det är även vanligt att kommunerna publicerar, och kommente-

rar, sina resultat exempelvis på sina hemsidor.  

En rimlig fråga att ställa är om det finns en anledning till att Socialstyrelsen så pass nyligen 

fått i uppdrag att genomföra den här typen av offentliga jämförelser? Varför har det till exem-

                                                           

1
 www.aldreguiden.socialstyrelsen.se (hämtad 2012-01-02) 

http://www.aldreguiden.socialstyrelsen.se/
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pel inte ansetts nödvändigt tidigare? Enligt redovisningsprofessorn Michael Power kan man se 

Socialstyrelsens öppna jämförelser som ett tidstecken. De öppna jämförelserna är en del i en 

större samhällelig trend av konstant utvärdering, enligt Power. Han kallar det för en ”gransk-

ningsexplosion” (1994) i ett ”granskningssamhälle”
2
 (1997). Det kan tyckas vara stora ord 

men faktum är att vi här kan se exempel på omfattande samhällsförändringar där människor 

aktivt granskar och blir granskade i olika mätningar. De senaste två decennierna har det skett 

en lavinartad ökning av olika former av granskande mätningar av såväl individer som organi-

sationer (Espeland & Sauder 2007). Detta kan gälla allt från typer av standardiserade tester för 

skolelever, till prestationsrelaterade mätningar av anställda i företag, till rankningar av sjuk-

hus och universitet (Espeland & Sauder 2007).  

Ökningen av den här typen av mätningar och jämförelser har fått både uppskattning och kri-

tik. De positiva reaktionerna har hävdat att organisationer blir mer transparanta och att infor-

mation blir mer lättillgänglig för allmänheten – eftersom exempelvis organisationerna måste 

redovisa sina resultat antar man även att de kommer tvingas höja sin kvalitet. En kritik av 

granskningsökningen har varit att det finns risk för oavsiktliga konsekvenser, exempelvis att 

den som jämförs kommer att fokusera mer på sifferbetygen än den faktiska kvaliteten på vad 

den jämförde är tänkt att utföra. Om det som Power hävdar finns en trend i samhället att i 

ökad utsträckning använda sig av kvantitativa mätningar, och även tillskriva dem ett stort vär-

de, blir det ur ett sociologiskt perspektiv viktigt att förstå vad detta innebär kopplat till såväl 

individen, som organisationen, som samhället i stort.  

Syfte, avgränsningar och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att, grundat i teori om reaktivitet, undersöka om svenska äld-

reboenden förändrats som en konsekvens av införandet av Socialstyrelsens Äldreguiden, och 

hur förändringen då tagit sig uttryck. Reaktivitet innebär att konsekvensen av en mätning 

kommer att omforma det fenomen man studerar (Espeland & Sauder 2007: 3). Espeland och 

                                                           

2
 Mina översättningar av Powers ursprungliga termer ”audit explosion” och ”audit society”. 
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Sauder fann i sin studie hur införandet av mätning, och rankande av amerikanska universitet 

(närmare bestämt juristutbildningar), hade distinkta effekter på organisationernas utseende, 

inbördes relationer och praxis. Det som jag finner sociologiskt intressant är om begreppet 

reaktivitet kan överföras till ett nytt område – nämligen den svenska äldrevården och mer spe-

cifikt äldreboenden. Jag vill här poängtera att det inte handlar om en hypotetisk-deduktiv stu-

die där jag försöker testa en teori, utan snarare tvärtom, undersöka möjligheten att utveckla 

eller komplettera denna teori utifrån det empiriska material jag genererat. Jag är medveten om 

att andra avgränsningar också kan vara av intresse och kanske kan denna uppsats ses som 

grunden till en fortsatt studie? Att utgå ifrån Espeland och Sauders teori om reaktivitet kan ses 

som ett första steg för att förstå det granskningssamhälle vi nu befinner oss i. Jag har valt 

denna väg i första hand eftersom Espeland och Sauders artikel om rankningen av de ameri-

kanska juristutbildningarna är den undersökning som fått mest uppmärksamhet inom fältet. 

För att göra mitt syfte undersökbart har jag, som sagt, valt att studera upplevelserna hos 

svenska enhetschefer på äldreboenden av Äldreguiden. Informanternas upplevelser är intres-

santa att undersöka i ljuset av teorin om människans reflexivitet och tanken om hur reaktivitet 

kan omforma organisationers praxis. Det är nödvändigt att betona att organisationer i sig (i 

det här fallet svenska äldreboenden) inte är handlande aktörer utan måste förstås utifrån de 

som verkar inom dem. Organisatorisk förändring är inte en lättidentifierad instrumentell pro-

cess där organisationerna reagerar på yttre stimuli. Om människor är reflexiva, innebär det att 

de tolkar sin omvärld och reflekterar över sig själva i den. Hur människor upplever sin om-

värld, och skapar mening i den, kommer således att ligga till grund för deras handlande – nå-

got som i sin tur även kan leda till förändringar på ett organisatoriskt plan (Espeland & Sauder 

2007). Av denna anledning är studiet av upplevelser en viktig operationalisering i den här 

uppsatsen. Utifrån mitt syfte har jag formulerat tre konkreta frågeställningar:  

1. Hur upplever enhetscheferna mätningen och jämförelsen av deras boenden i Äldregui-

den? 

2. Upplever enhetscheferna att deras, eller deras enheters rutiner, förändrats som en ef-

fekt av den öppna jämförelsen, och på vilket sätt har det skett?  
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3. Upplever enhetscheferna att det funnits externa reaktioner på den öppna jämförelsen 

exempelvis från media, boende på hemmen, eller anhöriga till boende på hemmen och 

hur har enhetscheferna i sin tur upplevt dessa reaktioner?  

I min studie har jag enbart intervjuat enhetschefer – vilket grundar sig i framförallt två skäl 

(vilka gör deras upplevelser relevanta i sammanhanget). Det ena skälet är att enhetscheferna 

är den enda, tydligt definierade, grupp i vilken i princip alla med säkerhet kommit i kontakt 

med mätningen då alla landets enhetschefer förväntas fylla i sin enhets uppgifter i en enkät. 

Enhetscheferna bör även befinna sig i en position inom organisationerna för att ha direkta 

upplevelser av de processer som leder till organisatorisk förändring. Även om de själva inte 

beslutar om alla steg i förändringsprocessen är det rimligt att anta de som chefer över den 

praktiska verksamheten åtminstone är delaktiga i implementeringen av dem.  Enhetschefernas 

upplevelser är alltså lämpade att studera på grund av deras dokumenterade kontakt med Äld-

reguiden men även på grund av antagandet om deras översikt av organisationerna i fråga, 

nämligen de enheter som mäts i Äldreguiden
3
.  

Eftersom jag har applicerat en teori på ett nytt studieobjekt har det varit viktigt att inta ett kri-

tiskt förhållningssätt för att möjligtvis utveckla teorin - men samtidigt har det varit viktigt att 

se om det finns några gemensamma nämnare i den process som mätningar kan trigga igång. 

Jag måste samtidigt flagga för att denna uppsats, i sin nuvarande form, inte gör anspråk på att 

generalisera effekterna av de öppna mätningarna inom den svenska äldrevården i stort. Min 

avsikt är istället att bidra till en ökad förståelse för vad mätningar i olika former kan få för 

konsekvenser i det ökande granskningssamhället. 

                                                           

3 Det finns dock andra grupper vilka också varit befogade att studera i sammanhanget. Exempelvis hade övrig 
personal, boende, och de boendes anhöriga varit intressanta att intervjua, eller kanske undersöka via en enkät, 
i syfte att studera deras syn på den öppna jämförelsen. 
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Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

Någon total litteraturgenomgång av granskningssamhället har inte varit möjligt att genomföra 

inom ramen för denna uppsats men jag har utgått ifrån de vetenskapliga undersökningar som 

fått mest uppmärksamhet. Dessa har därefter sållats utifrån vilka som har mest relevans för 

min egen undersökning. Forskningsfältet om hur mätningar och rankningar formar männi-

skors beteende är relativt begränsat, outvecklat och framförallt koncentrerat till mätningens 

effekter på universitetsvärlden (jfr. Strathern 1997). Det finns dock en del studier som be-

handlar samhällets ökade användning av, och tillit till, statistik (t.ex. Desirosières 2001). Per-

formativitet är ett parallellt begrepp till reaktivitet, inom ekonomisk sociologi utvecklat och 

använt av Michel Callon (1998), för att beskriva hur ekonomisk teori omformar, eller skapar, 

de ekonomiska förhållanden teorin är tänkt att beskriva. Ytterligare studier värda att nämna är 

den svenska företagsekonomen Linda Wedlins analys av rankningar av ”business schools” 

(2007; 2011) Det som dock framförallt intresserat mig är vilka konsekvenser mätningar och 

rankningar kan få på individen, organisationen och samhället. Detta gäller även icke avsedda 

konsekvenser. 

Från sin artikel, nämner kultursociologerna Espeland och Sauder ett fall där staden New York 

började publicera kardiologers presterade resultat genom att bland annat redovisa dödstalen 

hos deras patienter. Detta ledde till en minskad vilja hos kardiologerna att ingripa hos patien-

ter vars liv hotades då det kunde innebära ett sämre prestationsbetyg (Espeland & Sauder 

2007: 2). Den effekt jämförelsen hade på läkarnas agerande tyder enligt Espeland och Sauder 

på att människor i grunden är reflexiva. Om mätningarna då förändrar läkarnas beteende, eller 

kanske en organisations praxis, innebär det enligt Espeland och Sauder att mätningar är reak-

tiva. Begreppet används främst inom metodsammanhang och syftar på hur man som en kon-

sekvens vid en mätning även kommer att omforma det fenomen man studerar (Espeland & 
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Sauder 2007: 3). Det innebär att den som blir observerad kommer att förändra sitt beteende
4
. I 

en artikel publicerad i American Journal of Sociology år 2007 försöker Espeland och Sauder, 

via en större fallstudie av amerikanska law schools utveckla en teori kring reaktivitet. I studi-

en undersöker de hur anställda inom amerikanska juristutbildningar, förändrar sitt beteende i 

relation till den i juristutbildningskretsar dominerande rankning som tidskriften US News & 

World Report (USN) publicerar varje år.  

Den här uppsatsens teoretiska grund är hämtad från just Espeland och Sauders tes om reakti-

vitet. För att förstå mätningen som praktiks betydelse i dagens samhälle har jag tillämpat Mi-

chael Powers begrepp granskningssamhället. Jag har även, för att förstå granskningssamhället 

i relation till mitt studerade fält – svensk äldreomsorg – använt mig av teori från professorn i 

socialt arbete, Marta Szebehely, angående New Public Management och dess inverkan på 

äldreomsorgen. Verk av Marta Szebehely har också använts för att beskriva svensk äldreom-

sorgs utveckling och tillstånd generellt.  

Äldreomsorg i Sverige 

Svensk äldreomsorg har genom åren, internationellt sett, utmärkt sig genom den offentliga 

sektorns dominans. Verksamheten har varit särpräglad i att den inte bara är offentligt finansie-

rad men även att den största delen av vården också drivits i offentlig regi. Den offentliga vår-

den har generellt sett även haft en hög kvalitet och inte varit socialt segregerad, utan använts 

av alla sociala grupper (Szebehely 2011: 215). Sedan 1980-talets slut har dock svensk äldre-

vård genomgått stora förändringar där förvaltningen organiserats med marknaden som inspi-

ration. Exempelvis har man försökt införa en högre grad av konkurrensutsättning inom äldre-

vården och man har underlättat för utförandet av äldrevård i privat regi (vilket även inkluderar 

vinstdrivande företag) (Szebehely 2011). Det övergripande namnet på den här processen – 

                                                           

4 Ett klassiskt exempel på reaktivitet som ett metodologiskt problem är den så kallade Hawthorne-effekten i 
vilken fabriksarbetare i ett (av ett stort antal) experiment utsattes för olika ljusnivåer i syfte att studera om 
detta påverkade deras produktivitet. Oavsett om man höjde eller sänkte ljusnivån ökade dock arbetarnas pro-
duktion – således berodde inte deras ändrade beteende på ljusnivån utan det faktum att var medvetna om att 
de blev observerade av forskare (Asplund 1987). 
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vilken kan skådas även i andra västländer under samma period – är New Public Management 

(NPM). Den norske statsvetaren Kjell Arne Røvik (2008) poängterar dock att detta inte är 

något som är specifikt för offentlig sektor, oavsett organisationsform så anses företaget vara 

den modell man bör sträva efter. 

Omfattningen av processen och andelen privat driven äldrevård skiljer sig dock åt beroende 

på var man är i landet – exempelvis är hemtjänsten helt och hållen driven kommunalt i 65 

procent av Sveriges kommuner (inklusive bland annat Göteborg), i Stockholm är dock 60 

procent av hemtjänsten privatiserad (Szebehely 2010: 229). Något som blivit vanligare i 

svensk äldrevård är så kallade kundval - det vill säga att den äldre väljer mellan olika av 

kommunen auktoriserade utförare, som i sin tur tilldelas en angiven summa av kommunen för 

omsorgen av den äldre. Från att endast 10 kommuner infört systemet 2003 har idag närmare 

hälften av landets kommuner beslutat om att införa kundvalssystem – en ökning som bland 

annat hänger samman med både nystiftade lagar, vars syfte är att förenkla övergången till 

kundval, till statliga stimulanspengar som också är tänkte att påskynda utvecklingen i en så-

dan riktning (Szebehely 2010: 221). Syftet med Äldreguiden är enligt Socialstyrelsen att mäta 

och jämföra äldrevården, vilket är tänkt att förenkla för äldre när de, exempelvis, ska välja 

boende. Något som är karaktäristiskt för NPM är just betoningen av mätandet av utförda pre-

stationer (Hood 1991: 4). Detta är givetvis ett drag som även Power noterat i den till NPM 

parallella process som lett fram till vad Power kallar för granskningssamhället (1997). Således 

kan man se Socialstyrelsens Äldreguiden som en del i den utveckling Power beskrivit.  

Reaktivitet  

Wendy Espeland och Michael Sauder har genomfört en omfattande studie i vilken de under-

söktes amerikanska juristutbildningars förhållande till en rankning som görs av den ameri-

kanska tidskriften USN (vilket är den rankning av juristutbildningar med störst genomslags-

kraft, bland annat hos framtida juriststudenter). Ett grundläggande antagande som Espeland 

och Sauder gör är att människor generellt sett är reflexiva (2007). Deras tes är att om männi-

skor blir mätta, testade eller observerade kommer de, som reflexiva varelser, att fundera kring 

detta och reagera. Detta är ingen ny insikt utan är något som under en lång tid diskuterats 

kopplat till metodologi – hur kan man nå en god validitet om ens studieobjekt inte visar sitt 
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”sanna jag” (Espeland & Sauder 2007: 6)? Det är från metodlitteraturen som Espeland och 

Sauder hämtar begreppet reaktivitet, vilket syftar just på tanken att människor som observeras 

kommer att förändra sitt beteende – att de reagerar (2007). Man kan således inte enbart förstå 

resultaten från en mätning, eller framförallt en rankning, som en korrekt avbild av verklighe-

ten utan snarare någonting som omformar den verklighet den mäter - en rankning är inte ett 

fotografi utan en motor (jfr. Mackenzie 2006).  

I sin studie finner Espeland och Sauder olika sätt på hur reaktivitet kan skapas i relation till en 

mätning, och vilka effekter reaktiviteten har. De beskriver framförallt två mekanismer, själv-

uppfyllande profetior och kommensurabilitet, vilka de anser leder till reaktivitet i det här fal-

let. De nämner även tre, i följande avsnitt beskrivna, effekter vilka alla tar sig uttryck genom 

att juristinstitutionerna förändrar delar av sin organisatoriska praxis. Nedan kommer jag i 

korthet redogöra för Espeland och Sauders studie – både deras teori och vilka resultat de me-

nade sig finna. Nedanstående är således närmast att betrakta som ett referat av artikeln Rank-

nings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social World, och om inget annat anges 

är det till denna artikel det hänvisas till.  

Självuppfyllande profetior 

Mekanismen självuppfyllande profetior kan betraktas som ett metodologiskt problem i samma 

avseende som reaktivitet – människor påverkas på oanade sätt (2007: 11). Skillnaden ligger i 

att reaktionen i det här fallet inte grundar sig i en mätning eller observation – utan i förutsä-

gelser. En förutsägelse om något kan styra människors tankar och få dem att agera i linje med 

vad som förutsagts - vilket leder till att förutsägelsen besannas. Principen är grundad i Tho-

mas-teoremet: ”If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas 

& Thomas 1928: 572). Till skillnad från Merton som myntade uttrycket självuppfyllande pro-

fetia hävdar dock inte Espeland och Sauder att den ursprungliga förutsägelsen måste vara 

“falsk” – snarare i det här fallet skapar rankningar förväntningar om vad som är ”sant” för 

människor, en sanning de sedan förverkligar genom sitt agerande (2007: 11f). Ett exempel på 

detta är hur människor utanför juristutbildningarna, till exempel studenter, anpassar sina val 

utifrån vilka positioner de respektive juristutbildningarna fått i rankningen (2007: 11f). Efter 
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det att USN började ranka utbildningarna har man kunnat se hur flödena av studenterna på-

verkas av utbildningarnas position i rankningen – ett exempel är följande citat:  

Before rankings, school A lost about two-thirds of cross-admitted students to 

school B. School A however, has consistently ranked slightly higher than school 

B, and, over time, students admitted to both schools changed their preferences; 

now the vast majority (reportedly between 80%-90%) of cross-admitted students 

chose to attend school A. (Espeland & Sauder 2007: 13)      

En typ av anpassning till rankningen, och den självuppfyllande profetian, är att juristutbild-

ningarna internaliserar rankningens underliggande logik och anpassar sin utformning för att 

kunna förbättra sina mätresultat. En utbildning som traditionellt sett lagt stor vikt vid att anta 

en hög grad av studenter från sämre ekonomiska och sociala förhållanden kanske slutar be-

trakta detta som ett mål i sig då det inte ger något utslag i mätningar. Således, som en konse-

kvens av rankningen, förändras hela organisationens identitet. Det enskilt viktigaste målet blir 

att tillhöra eliten – allt annat blir barlast. 

Kommensurabilitet 

Kommensurabilitet syftar på en process i vilken dels komplex information reduceras och för-

enklas, och dels hur relativt heterogena enheter, exempelvis organisationer (i det här fallet 

juristutbildningar), kategoriseras utifrån en specifik standard, vilket innebär att de kan mätas 

utifrån givna mått (och senare exempelvis ordnas i en rankning) (2007: 22). Alla de skillnader 

som kan finnas mellan olika juristutbildningar inskränks i den här processen till ett par mätba-

ra indikatorer och slutligen en position i en rankning. Skillnader speglas då enbart utifrån ett 

intervall – man kan ha en högre eller lägre position, vara bättre eller sämre. Enligt Espeland 

och Sauder försvinner information i den processen – kvaliteter blir till kvantiteter och infor-

mation som inte direkt avspeglas i mätningen blir irrelevant (2007: 17f).  

The difference for example, between Yale Law School, ranked first, and the Uni-

versity of New Mexico Law School, ranked ninety-ninth, is 98. Distinctive charac-

teristics not captured in the rankings are less apparent and therefore less salient. 
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Rankings do not reveal that Yale publishes nine student-edited law journals or 

that the University of New Mexico trains more Native American lawyers than any 

other law school. These characteristics may indirectly affect a school’s reputation 

but their relevance is highly mediated. (2007: 18) 

Den standardisering som kommensurabiliteten innebär kritiseras av anställda inom juristut-

bildningarna dels för att den skapar en konkurrens mellan olika, relativt skilda, utbildningar 

men även just på grund av hur man upplever att nyanser och kvaliteter försvinner när hela 

utbildningen ska reduceras till en rankningposition (2007: 20). Beroende på om man blir mätt, 

eller exempelvis befinner sig i en organisation som blir mätt, kommer man även ha olika upp-

fattningar om värdet av mätresultaten och rankningens metodologiska tillförlitlighet jämfört 

med personer utanför organisationen. Exempelvis såg många av de framtida juriststudenterna 

USN:s rankning som ett ”objektivt mått på kvalitet” - administratörer inom organisationerna 

upplevde dock ofta att rankningen gav felaktiga intryck av utbildningarna och menade att den 

var godtycklig och ytlig (2007: 21f).  

Extern press  

Inledningsvis brydde sig inte de olika utbildningarna om USN:s rankning. Vid en utbildning 

hade man helt enkelt slängt den i papperskorgen de första åren då de fann den absurd (2007: 

23). Om inte utbildningarna bidrog med uppgifter var dock tidningens praxis att ”estimera” 

vilka resultat utbildningarna hade och inkludera dem ändå – men i regel med lägre betyg än 

om de frivilligt sänt in informationen (2007: 23). Det var i samband med att utbildningarna 

fått en sämre position i rankningen som de insåg att de underskattat betydelsen av rankningen 

– i Espeland och Sauders artikel citerar de en av utbildningarnas rektor:  

The effects were immediate hysteria. I had alumni writing me left and right I had 

my board of directors asking me what had suddenly happened […]. It was an ir-

rational response because the people writing mostly actually knew about the 

school. I had my student body protesting, and they’re here and they know in the 

course of one year that nothing had happened. But they essentially were saying, 

“What did you do?”. (2007: 23) 
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Genom en yttre press, från exempelvis studenter och media, upplevde man inom utbildning-

arna att man var tvungna att anpassa sig till rankningen och dess logik (2007: 24). På grund av 

rankningens avskalade form och synbara tydlighet var den enklare att använda än tidigare 

utvärderingar av utbildningar – rankningen fick även en betydligt större spridning i media 

(2007: 24). Som en konsekvens av detta började även de, till rankningen, mer skeptiska ut-

bildningarna att bidra med sina siffror (något som i sin tur även gav rankningen en högre legi-

timitet) (2007: 23f). När utbildningarna insåg att rankningen var en betydelsefull faktor i de 

framtida studenternas val av utbildning började man resonera strategiskt om hur man skulle 

kunna förbättra sina resultat.  

Genom kommensurabilitet görs utbildningarna till en mätbar kategori vilka är möjliga att jäm-

föra och ranka. Utbildningarnas kvaliteter redogörs i relation till andra utifrån kriterierna bätt-

re eller sämre. Vilken position i rankningen man får fungerar som en självuppfyllande profetia 

beträffande skolornas tillförsel av nya studenter, av vilka de som rankas sämre får färre, och 

kan anses ha misslyckats. Rankningen frammanar således den hierarki som den är tänkt be-

skriva (Espeland & Sauder 2009a). Utbildningarna tvingas omvärdera sina syften och identi-

teter och blir angelägna om att investera resurser för att kunna förbättra sin rankningposition. 

Den externa pressen på utbildningarna tillsammans med de två nämnda mekanismerna ledde 

alltså till ingående effekter av organisatorisk förändring hos de rankade utbildningarna. Espe-

land och Sauder beskriver framförallt tre former av distinkta effekter: förändrad resursalloke-

ring, förändrade arbetsuppgifter och utvecklande av manipulationsstrategier. Jag beskriver 

dessa kort i följande avsnitt.    

Förändrad resursallokering 

En av de ickeförutsedda effekterna av USN:s rankning var hur aktörer inom utbildningarna 

förändrade hur de fördelade sina ekonomiska resurser. Det som tidigare inom organisationen 

varit marginella företeelser kunde inom ett par år få stora anslag – och då budgetarna inte blev 

större, var det andra delar av organisationen som fick mindre pengar (2007: 25). Två exempel 

på detta är det ökade fokuset på marknadsföring och prestationsbaserade stipendier. 
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Ett av de viktigaste, och mest utslagsgivande, mätkriterierna i skolrankningen är de antagna 

studenterna på utbildningarnas resultat på Law School Admission Test
5
 (LSAT). Det har alltså 

blivit betydligt viktigare för utbildningarna att attrahera studenter med höga värden på LSAT. 

Det finns olika sätt att göra detta på men det vanligaste är via öronmärkta prestationsstipendi-

er – det vill säga stipendier för studenter med imponerande meriter, och då särskilt om de 

åstadkommit goda resultat på LSAT (2007: 25). Med anledning av detta hävdar administratö-

rer vid många av utbildningarna att man istället bland annat tvingats skära ned på stipendier 

kopplade till ekonomiska behov för studenter från mindre privilegierade bakgrunder. En av 

administratörerna uttrycker det som följande: ”I have had to shift dollars away from need-

based to the merit-based. The purpose of that is to pump the numbers up to get LSAT scores 

up. This is not nuclear physics to understand.” (2007: 25).  

Den mest inflytelserika faktorn i rankningen av utbildningarna är dock deras anseende, vilket 

utgör hela 40 procent av det slutgiltiga betyget i mätningen. Även här kan man se spår av en 

självuppfyllande profetia, då rektorerna och administratörerna på frågan om övriga utbild-

ningars anseende främst baserar sina svar på föregående års rankning (2007: 26). För att för-

bättra sitt anseende använder sig utbildningarna av marknadsföring, vilken pågår året runt, 

med en topp i oktober strax innan rankningens enkäter ska lämnas in. Huvudsakligen består 

marknadsföringen av mängder med dyrt producerade broschyrer och kataloger som skickas 

till övriga utbildningar. Många av utbildningarna spenderar över hundra tusen dollar (eller i 

vissa fall miljontals dollar) på riktade kampanjer mot andra utbildningar i syfte att påverka 

dem (2007: 26). Ironiskt nog menar många av utbildningarnas rektorer att de aldrig skulle få 

för sig att läsa de övriga utbildningarnas broschyrer utan istället genast slänger dem (2007: 

26). Trots detta är det få utbildningar som vågar stå utanför marknadsföringsvågen då man är 

oroliga för att det skulle påverka deras rankning negativt – även om flertalet rektorer menar 

att de helst hade velat använda pengarna på andra sätt (2007: 26). Att försöka förbättra sin 

rankning kan alltså leda till att andra delar av utbildningen hämmas (2007: 26). 

                                                           

5 Ett högskoleprovliknande test för inträde på amerikanska law schools.  
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Förändrade arbetsuppgifter  

Som tidigare visat kan rankningen förändra utbildningarnas ändamål och identitet. Även spe-

cifika delar av organisationernas syften kan omdefinieras som en konsekvens - ett exempel är 

utbildningarnas karriärrsådgivning. Enligt de studievägledare Espeland och Sauder intervjuat 

har deras arbetssituation förändrats från grunden sen rankningen infördes (2007: 27). Rank-

ningen lägger stor vikt vid hur väl utbildningarna förbereder studenterna inför arbetslivet och 

mäter hur många procent av studenterna som fått arbete vid examen, respektive 9 månader 

efter avslutad examen. En konsekvens av rankningens betydelse, och de arbetsmarknadsinrik-

tade indikatorerna, är att studievägledarna numera lägger både mycket tid och resurser på att 

varje år spåra upp tidigare studenter för att se var de befinner sig i karriären. Får man inte svar 

från de tidigare studenterna betraktas de i mätningen som arbetslösa, vilket, vid större mäng-

der studenter, kraftigt kan försämra en utbildnings rankningposition (2007: 27).             

Det finns även en kluvenhet hos studievägledarna i hur de ska ta hänsyn till rankningens ef-

fekter gentemot att para ihop studenter med det jobb studievägledaren tror passar dem bäst 

(2007: 28). Trots att studievägledaren kanske vet att ett annat jobb skulle vara mer idealt för 

en student känner man sig pressad att istället styra studenterna mot den första anställningen de 

kan få i syfte att höja kvoten för antalet anställda ex-studenter (2007: 28). Studievägledarna 

gör dock inte bara detta för utbildningens bästa i helhet, utan även för att dåliga resultat på ex-

studenternas anställningar kan leda till att de förlorar sina egna jobb (2007: 28f). Espeland och 

Sauder beskriver även hur liknande förändringar skett i arbetsuppgifterna hos utbildningarnas 

rektorer, och personal ansvariga för antagningen av studenter (2007: 27). 

Manipulation 

I Espeland och Sauders studie beskriver en rad informanter olika former av manipulation av 

rankningens indikatorer. En strategi är att placera studenter med ett lägre LSAT-värde på 

kvälls- eller deltidskurser då dessa inte mäts i rankningen (2007: 30). En annan strategi är att 

räkna alla studenter med ett jobb, oavsett om det är inom juridiken eller inte, som anställda 

(2007: 30). Detta kunde exempelvis leda till att studievägledare bad studenter ta lågkvalifice-

rade jobb eller att programmen helt enkelt anställde vissa tidigare studenter under kortare pe-
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rioder (2007: 32). Manipulationen av siffrorna var även något som förändrade utbildningarnas 

relationer då man började misstänka varandra för att rapportera in tvivelaktiga uppgifter 

(2007: 20). Man upplevde även att oron för manipulation hos övriga utbildningar skapade en 

”kapplöpning mot botten” där man, i brist på förtroende för övriga utbildningar, själva började 

manipulera sina siffror då man annars riskerade att straffas i rankningen (2007: 30). Den här 

bristen på förtroende ledde enligt informanterna till en minskad känsla av uppriktighet mellan 

utbildningarna – men även en minskad transparens. 

Således är begreppen reaktivitet, reflexivitet, mekanismerna självuppfyllande profetia och 

kommensurabilitet, och de konsekvenser dessa för med sig: förändrad resursallokering, för-

ändrade arbetsuppgifter och manipulation, de mest centrala teoretiska byggstenarna i uppsat-

sen. Mitt syfte innefattar dock en ambition om att – om så verkar rimligt och möjligt – 

komplettera Espeland och Sauders befintliga teori. Det betyder att jag i analysen och framför 

allt i slutdiskussionen kommer att föra in kompletterande begrepp för att utveckla förståelsen 

av fenomenet som studeras.  

Metod 

För att nå mitt syfte har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med enhetschefer 

vid äldreboenden i Stockholmsområdet. Jag har intervjuat 6 enhetschefer vid såväl kommuna-

la som privata boenden. Innan de 6 intervjuerna genomförde jag även en förstudie med ytter-

ligare en enhetschef. Intervjuerna har skett i form av ett samtal med ett par, i förväg specifice-

rade, övergripande teman i en intervjuguide. Längden på intervjuerna har pendlat mellan cirka 

20-40 minuter.  

Valet av metod går att återknyta till mitt syfte och min teoretiska ansats. Tanken om männi-

skans reflexivitet gör att jag måste ta hänsyn till den mening och de konstruktioner som mina 

informanter använder sig av själva (Aspers 2007: 28). Människans handlande är då avhängigt 

hur hon upplever sin omvärld och skapar förståelse för den. Av denna anledning menar jag att 

just semistrukturerade intervjuer framstår som den mest lämpade metoden för att djupare stu-
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dera denna förståelse. Även om min teori, och sociologiska förförståelse, har varit vägledande 

i mitt val av metod har den samtidigt inte fått diktera villkoren fullständigt (exempelvis vid 

utformandet av en intervjuguide).  

Mitt sätt att närma mig mitt material, och det fält jag studerat, har varken varit strikt deduktiv 

med färdiga hypoteser, eller teorilöst induktiv. Snarare har jag, likt de flesta forskare gör i 

praktiken, försökt finna en medelväg. För att göra detta har jag resonerat utifrån begreppen 

teoretiskt informerad och överraskning (Trondman & Willis 2002). Begreppen syftar på tan-

ken om att man går in i ett nytt fält med bakgrund i, och kännedom om, tidigare forskning om 

fältet. Samtidigt är det viktigt att låta sig ”överraskas” av fältet och reflektera över sin teori i 

relation till sin empiri. Tanken om överraskningen går även att vända på – fördelen med en 

mer teoretiskt grundad ansats är möjligheten att hitta poänger i ett empiriskt material. Detta 

innebär att jag heller inte behandlar mina informanters svar, deras berättelser, som objektiva 

fakta, utan istället reflekterar över dem i relation till min teori. Mitt fokus på upplevelser, och 

konsekvenserna av mina informanters meningskapande, har alltså setts i ett teoretiskt ljus och 

inte som direkta reflektioner av verkligheten.  

Under början av november 2011 kontaktade jag 10 enhetschefer i Stockholmsområdet, via 

mejl, där uppsatsens syfte, intervjuns förutsättningar och hur empirin senare skulle användas, 

förklarades. Av dessa var det enbart två som överhuvudtaget besvarade min förfrågan, varav 

båda tackade nej. Veckan därpå bestämde jag mig för att kontakta enhetscheferna via telefon 

istället - med bättre resultat. Av 8 förfrågningar, kunde 7 enhetschefer (inklusive informanten 

till min förstudie) tänka sig ställa upp på en intervju. Mitt inledande 100-procentiga bortfall på 

de informanter jag kontaktat var först något som oroade mig. Skulle jag behöva byta spår då 

ingen ville prata med mig? En sak jag reflekterade över, och som bör nämnas i relation till 

den här uppsatsen, är att svensk äldrevård (och då primärt den privata), under tiden min studie 

pågick, upplevde en av sina värsta skandaler i modern tid efter att media larmat om vanvård 

av äldre vid en rad enheter i Stockholm (Hökerberg & Tottmar 2011). Jag misstänkte att detta 

var något som gjorde det svårare för mig att intervjua människor inom äldreomsorgen vid det 

tillfället. Detta är möjligt - att dock alla enhetschefer, med undantag för en informant (som av 

tidsskäl inte kunde intervjuas vid stunden) var villiga att ställa upp på intervjuer när jag istäl-
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let ringde dem, tyder på att problemet snarare låg i mitt sätt att ta kontakt. Samtidigt är det 

möjligt att skandalerna som uppdagades under tiden för min uppsats kan ha haft en inverkan 

på vilka resultat jag fått. Om enhetscheferna får en fråga om sina upplevelser av granskning, 

kommer de i det läget säga att det är någonting negativt? Att granskningen Äldreguiden även 

kommer uppifrån, från en myndighet, kan även tänkas spela en roll för i vilket utsträckning 

enhetscheferna känner att de kan vara kritiska mot jämförelsen. Det finns inget enkelt svar på 

dessa två frågor utan det som krävs är ett kritiskt förhållningsätt och den tidigare nämnda in-

sikten om att informanternas svar inte bör ses som ”objektiva fakta”. 

Urvalet av mina slutliga informanter grundade jag främst på två saker. Den första var drifts-

form – två av mina informanter arbetade på kommunala boenden (i olika kommuner) och fyra 

på privata. Visserligen speglar detta urval den ungefärliga fördelningen av kommunala kontra 

privata äldreboenden i Stockholm (Szebehely 2010: 229), detta var dock inte det primära syf-

tet till att jag studerade något fler privata enheter. Min förförståelse innan jag gick in i fältet 

var att de privata boendena överlag var mer heterogena än de kommunala, således har jag 

försökt intervjua enhetschefer på enheter drivna av såväl stiftelser, som enheter tillhörande 

både mindre och större företagskoncerner. Det något mindre faktaunderstödda beslutet att 

fördela mina informanter på detta sätt skulle kunna kritiseras, även om jag fortfarande finner 

beslutet rimligt. Det andra skälet till mitt urval var att intervjua enhetschefer till äldreboenden 

med såväl relativt bra som dåliga resultat i jämförelsen. Innan studien antog jag helt enkelt att 

det skulle kunna finnas en skillnad mellan vilken upplevelse man hade av den beroende på ens 

slutgiltiga betyg.  

Jag intervjuade enhetscheferna, på de äldreboenden där de jobbade, i enskilda rum, vilket of-

tast var deras kontor. Via en intervjuguide, med övergripande teman och överlag öppna frå-

gor, fick enhetscheferna reflektera över, och berätta om, sina upplevelser av Äldreguiden och 

vad den inneburit, exempelvis för deras enheters sätt att arbeta. Jag förklarade även de grund-

läggande etiska principerna för enhetscheferna, exempelvis att de, och deras boenden, skulle 

vara anonyma i uppsatsen och att endast jag som forskare skulle behandla materialet. 
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Jag transkriberade intervjuerna och kodade materialet inledningsvis främst utifrån min huvud-

sakliga teori, dess mekanismer och de konsekvenser av rankningar som Espeland och Sauder 

beskrivit i sin artikel (2007). Efterhand började jag utveckla ytterligare mer fristående teman 

och underteman baserat exempelvis på huvudtendenser i mina informanters berättelser om 

sina upplevelser, men även i fall när deras åsikter kunde skilja sig på ett i mina ögon teoretiskt 

intressant sätt. Ett exempel på detta, och en form av ”överraskning” i materialet, var infor-

manternas olika, ibland till och med paradoxala, inställning till mätresultatens förmåga att 

beskriva verkligheten. Vad gäller huvudtendenserna vill jag poängtera att kodernas olika fre-

kvens i mitt material visserligen varit värda att notera, men att detta inte per definition leder 

till en förståelse av mina informanters upplevelser. Snarare är det just den kontinuerliga åter-

kopplingen från empirin till teorin som jag menar ligger till grund för min analys. Det är även 

enligt samma princip som jag senare presenterat mitt material, exempelvis betraktande upp-

lyftande av specifika citat.  

Resultat 

Rent mjöl i påsen? 

Den första av denna uppsats tre frågeställningar lyder: Hur upplever enhetscheferna faktumet 

att deras boenden bli mätta och jämförda i Äldreguiden? Flera enhetschefer konstaterade just 

att guidens syfte var att fungera som en vägledare så att människor utanför äldrevården kan 

göra ett informerat val. Cheferna tolkar även jämförelsen just som ett sätt att skapa konkur-

rens mellan boenden, likt en enhetschef understryker: ”Nämen jag tror att det är för att säkra 

kvaliteten. Det är så många aktörer nu, och konkurrensutsatta verksamheter. Och att göra det 

mera öppet… Då blir det ju till att man håller kvaliteten.”.  

Men man upplever det generellt inte som att Äldreguiden används av överordnade som 

hjälpmedel att fatta beslut (åtminstone inte formellt). Snarare ses guiden som ett sätt att diri-

gera enheternas verksamhet åt ett visst håll. En enhetschef påtalar det på följande sett: ”Jag 

tror att det här är ett bra sätt att åtminstone göra verksamheterna uppmärksamma på vilka 
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delar som är viktiga, som det är bra kvalitet i.”. Det blir ett sätt att, uppifrån, indikera vad 

som är väsentligt. Ett flertal enhetschefer hävdar att mätningen är ett bra verktyg just på grund 

av att konkurrensen och öppenheten tvingar enheterna att redovisa sina resultat, vilken kvali-

tet de har, och förbättra dem ifall de inte håller måttet. En enhetschef säger: ”Jag tycker, har 

man inte en bättre verksamhet än så, då får man stå för det.”. 

Detta är en skillnad gentemot personalen på juristutbildningarnas mycket kritiska och motvil-

liga hållning till USN:s rankning (Espeland & Sauder 2009a).  Men det riktas även kritik mot 

delar av mätförfarandet. Några chefer menar att enkäterna varit otydliga och man därför fyllt i 

fel siffror. Vissa enhetschefer hävdar att de inte känner igen sig i några av resultaten, att mät-

ningen är ”trubbig”, och att den inte speglar de faktiska förhållandena på deras enheter. En 

enhetschef vars enhet fått relativt låga siffror i jämförelsen kontrasterade med hur bra resultat 

man fått i andra mätningar, eller vilken positiv respons man fått från boende och anhöriga:  

[…] vi får ju helt andra siffror när vi lämnar ut en medarbetarenkät. Och jag kan 

ju känna att det är det som jag styrs av. Någonting är inte riktigt i den där. Så är 

det. Nu har vi ju svarat på en ny som kommit alldeles nyligen. Jag hoppas att den 

kommer slå annorlunda.  

En vanlig kritik är att vissa saker inte syns i jämförelsen, och att enhetens kvalitet reduceras 

till enbart det som mäts. Ett boende poängterar att man exempelvis inte kan utläsa ur Äldre-

guiden att man har litteraturkvällar eller livsåskådningsgrupper. Ytterligare ett problem är hur 

människor utanför organisationen tolkar, eller riskerar att tolka, Äldreguidens siffror i jämfö-

relse med vad enhetscheferna betraktar som sin egen mer nyanserade och verklighetsförank-

rade bild. Man ser olika på siffrorna beroende på om man är utanför eller innanför organisa-

tionen – där man innanför har en mer skeptisk syn på siffrornas tillförlitlighet. En enhetschef 

nämner exempelvis indikatorn ”mat” i Äldreguiden – man kan få antingen betyget 1 eller 5 på 

indikatorn och vilket betyg man får beror på om man kan undvika en längre nattfasta, det vill 

säga om enheten har möjlighet att erbjuda mat till de boende med mindre än 11 timmars mel-

lanrum mellan det sista målet på kvällen och det första på morgonen.  
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Dom läser i media och dom tar del av det men gör ju inget fördjupningsarbete 

och tar reda på, vad var det handlade om med maten egentligen. När det stod mat 

i media var det ju ingen som tänkte att det handlade om nattfastan.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att enhetschefernas upplevelser av att bli bedömda 

och jämförda i Äldreguiden är av såväl positiv som negativ art. Man ser poängerna i att utom-

stående ska få möjlighet till insyn i verksamheterna, men på samma gång menar de att den 

stundtals präglas av mätfel och att den inte nödvändigtvis fångar hela sanningen om enheterna 

– något som kan vara svårupptäckt för någon utanför organisationen. De menar att de ser po-

sitivt på att bli granskade och hävdar att det finns en fördel i att kunna jämföra sig med andra 

enheter. Samtidigt ser de även Äldreguiden som ett medel för kontroll och styrning från Soci-

alstyrelsen - ett sätt att visa vad man från Socialstyrelsens sida vill att enheterna ska fokusera 

på och förbättra. Att enhetscheferna å ena sidan kritiserar mätningarna för bristande omfatt-

ning, mätproblem, och hävdar att de själva inte skulle välja guiden vid val av äldreboende, 

men samtidigt ser positivt på den som ett sätt att jämföra sitt boende med andra enheter kan 

delvis förklaras med att det är olika enhetschefer som talar. Paradoxalt nog var det även vissa 

enhetschefer som dels påpekade stora brister i guidens metodologi, men samtidigt menade sig 

se positivt på just möjligheten att kunna jämföra sig med andra.  

Reaktioner på att bli mätt och jämförd 

I följande avsnitt är avsikten att beskriva uppsatsens andra frågeställning: Om enhetscheferna 

upplever att deras eller deras enheters rutiner förändrats som en effekt av den öppna jämförel-

sen, på vilket sätt har det skett? Alla enhetschefer, utom en, nämner hur man inom organisa-

tionen på ett eller annat sätt reflekterat kring de resultat man fått i Äldreguiden och att man på 

olika sätt reagerat på dessa. En viktig anledning till att man funderat över resultaten, poängte-

rar flera enhetschefer, är den nuvarande konkurrensen mellan olika äldreboenden. En enhets-

chef beskriver hur man ser sig som en konkurrensutsatt verksamhet och därför måste ta hän-

syn till mätningarnas resultat:   
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Det påverkar ju oss när man får resultaten.[…] Även om vi är en stiftelse så är vi 

ju också en konkurrensutsatt verksamhet och det är ju jätteviktigt för oss att vi har 

en bra kvalitet på vår vård och omsorg som vi bedriver. Så det är ju självklart att 

vi tar till oss om vi får låga siffror någonstans. Försöker förbättra dom.  

Det ses således som mycket viktigt att förbättra sämre resultat. När resultaten kommer ut ana-

lyseras de i första hand internt inom ledningsgruppen men visst utbyte förekommer också 

mellan olika enheter. Informanterna berättar att man vanligtvis ser över de områden där man 

fått ett sämre resultat. En av cheferna berättar:   

Nämen det handlar ju alltid om att titta på, vad beror det här på, är det någonting 

vi hade kunnat göra annorlunda, hur ska vi lägga upp det? Alltså är det nåt sätt 

där vi ska ta fram en åtgärdsplan. En strategi för hur ska vi förändra det här. 

Det finns med andra ord en tydlig bild av att ett sämre resultat betyder att man inte gjort 

tillräckligt eller, helt enkelt borde agera annorlunda. Åtminstone säger man sig ta resul-

taten på allvar och att man till och med utformar en åtgärdsplan för att bli ”bättre”. En 

annan enhetschef underströk hur man direkt på boendet hade försökt komma till rätta 

med de problem som resultaten visade på: ”Jag hade ju direkt en planeringsdag med 

personalen där vi satt ner där personalen själva fick fundera på: Vad är det som är fel? 

Hur kan det bli så att det blir så dåliga resultat?”. 

En av enhetscheferna poängterar att man eventuellt skulle kunna förbättra sina resultat genom 

att internutbilda sin personal, eller kanske rekrytera nya medarbetare. Vanligtvis diskuterade 

man ändå inte olika sätt att höja sina resultat via exempelvis manipulation, snarare tvärtom, 

exempelvis framhöll en enhetschef att man inte kan säga upp någon med en lägre utbildning 

enbart för att få ett bättre resultat i jämförelsen. Två enhetschefer nämnde möjligheterna till 

att andra skulle kunna fuska med siffror och manipulera sina resultat, dock handlade det om 

farhågor, om att det fanns möjlighet att göra det, snarare än direkta misstankar om att det var 

någon som faktiskt gjorde det. Istället poängterade man gärna vikten av att göra sin plikt mot 



22 

 

lagen och de äldre, och att man inte drev sin verksamhet i syfte att få bra resultat på en öppen 

jämförelse, likt nedanstående citat visar:  

Jag gör det inte för att få fina siffror i genomförandeplanen utan vi har ett upp-

drag. Det finns en socialtjänstlag som säger att man ska ha det här. Sen egentli-

gen, om det är rätt och fint på det där så det spelar ingen roll utan vi ska följa 

lagstiftningen.  

Enhetschefernas upplever alltså en lyhördhet och reflexivitet kopplat till Äldreguiden. Då det 

finns en konkurrens mellan olika boenden, och man verkar på en marknad, är det även viktigt 

att få bra resultat. Rent organisatoriskt upplever informanterna inga större förändringar, det 

som sker efter att resultaten publicerats är att man diskuterar dem internt, kanske skapar en 

åtgärdsplan, och försöker förbättra eventuella brister. De påpekar samtidigt att man inte gör 

detta enbart i syfte att få bättre siffror i en mätning, utan på grund av de boendes bästa och för 

att man har ett uppdrag - närmast ett kall. Som en konsekvens av denna hållning menar de att 

det inte är rimligt att exempelvis försöka manipulera sina siffror.  

Externa reaktioner på Äldreguiden  

Uppsatsens avslutande frågeställning handlar om de för enheterna yttre reaktionerna på Äld-

reguiden - upplever enhetscheferna att det funnits externa reaktioner på den öppna jämförel-

sen exempelvis från media, boende på hemmen, eller anhöriga till boende på hemmen, hur har 

enhetscheferna i sin tur upplevt dessa reaktioner?  Enhetschefernas svar på hur personer utan-

för organisationen förhåller sig till Äldreguiden är såväl skilda som delvis spekulativa. En 

enhetschef är säker på guidens betydelse för anhöriga och eventuella framtida boende när de 

ska välja hem: ”Det tror jag. Absolut. Och särskilt om man inte har någon anknytning heller, 

eller någon erfarenhet, så tror jag absolut att det där är ett underlag för folk”.  

Trots att de flesta av enhetscheferna tror att Äldreguiden kan ha en viss betydelse för utomstå-

ende var det även en enhetschef som var skeptisk:  
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Jag tror inte det har blivit så mycket med Socialstyrelsen, jag har inte tittat så 

mycket på den under mina år. Men jag tror inte den har lyft tillräckligt, sen kan-

ske den kommer lyftas mer och mer med åren.      

Istället för Äldreguiden betonade vissa informanter vikten, för anhöriga och eventuella 

boende, av att besöka enheten. De menade att detta gav en mer korrekt bild av enheter-

na, och att besöken var av större betydelse för de boendes beslutsprocesser än Äldregui-

den. En enhetschef hävdade följande: 

 Vi har varje vecka barn som kommer hit och även äldre då som söker sig ett nytt 

boende för att dom börjar förstå att de måste lämna sitt hem, de orkar inte mer. 

Varje vecka! Dom går runt här, sitter med och tar en kaffe i entrén absolut. Jag 

tror att man söker så, mycket.  

Vissa chefer nämner även de boendes brist på internetvana som en orsak till den begrän-

sade användningen av guiden. Snarare är det de boendes anhöriga som i störst utsträck-

ning använder Äldreguiden, och i vissa fall kontaktat enhetscheferna:  

Jag tror att det är olika. Anhöriga i större utsträckning än personerna själva. Vi 

får mycket respons på det, inte när det läggs ut, utan när det kommer i media, Af-

tonbladet till exempel. 

En viktig detalj i föregående citat är att reaktionerna kommer först när de publiceras i 

media. Generellt sett tycks enhetscheferna märka av reaktioner utifrån först efter att 

media skrivit om enheternas resultat. Med en enhetschef diskuterades Aftonbladets för-

sök att (utifrån Äldreguiden) skapa en rankning över de bästa och sämsta äldreboendena 

i landet (Kerpner 2011). Chefen ansåg att det hade varit ”katastrofalt” och ”förskräck-

ligt” att hamna bland de sämsta boendena. Det verkar alltså finnas en viss oro för offent-

lig skam på grund av sämre resultat – dock enbart om dessa publiceras i media (vilka 

har större spridning än Äldreguiden publicerat på Socialstyrelsens hemsida). En enhets-

chef beskrev reaktionerna från en kommuns sida när en av chefens tidigare enheter hade 
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fått ett sämre betyg i Äldreguiden. Enligt chefen hade man ringt från kommunen för att 

påtala de bristande resultaten – min informant beskrev det som att kommunen ville 

”rycka dem i örat”. Generellt sett upplevde dock inte informanterna att deras respektive 

kommuner pressat dem till att få bättre resultat. Inte heller de privata boendena menade 

att deras överordnade i bolagens ledningar påverkat dem i syfte att förbättra resultaten i 

guiden.  

Enhetschefernas upplevelser av reaktioner på Äldreguiden utifrån, och deras antaganden om 

Äldreguidens vikt vid val av äldreboende hos utomstående personer, är spridda. Generellt sett 

reagerar inte de boende på enheternas resultat i Äldreguiden, däremot har det stundtals kom-

mit reaktioner från anhöriga till boende. Reaktionerna har varken överlag varit av positiv eller 

negativ karaktär, och inte heller varit särskilt omfattande. De reaktioner man har fått, exem-

pelvis att anhöriga kontaktat enheterna med frågor om specifika resultat, har vanligtvis till-

kommit efter att enheten figurerat i media i relation till Äldreguiden. Äldreguiden i sig, som 

publicerad på Socialstyrelsens hemsida, tycks alltså inte generera några betydande reaktioner 

hos de boende eller deras anhöriga enligt enhetscheferna. De reaktioner man har fått har heller 

inte påverkat enhetscheferna i någon större utsträckning i synen på sitt arbete eller vikten av 

bra resultat på Äldreguiden – det som dock tycks oroa dem i viss mån är negativ offentlig 

uppmärksamhet i media. Med vissa undantag upplever generellt sett inte enhetscheferna att 

deras överordnade, i vare sig kommunen eller inom privata bolag, försökt inverka i enheternas 

arbete för att höja deras resultat. 

Trots att enhetscheferna inte menade att deras verksamheter omformats i någon högre grad 

som en konsekvens av Äldreguiden var det flera av dem som ändå trodde att den kommer få 

en större betydelse i framtiden. Man menade att mätningar låg i tidsandan och att det kommer 

bli viktigt att få bra resultat eftersom man numera är konkurrensutsatta verksamheter. Eventu-

ellt kan detta tolkas som att enheterna befinner sig i ett förstadium till en framtida reaktivitet, 

någon som, bland annat, kommer att diskuteras i följande kapitel. 
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Analys och vidare diskussion 

I Espeland och Sauders fallstudie beskriver de hur en till början betydelselös rankning av 

amerikanska juristutbildningar, gjord av en inom det juridiska fältet perifer aktör, successivt 

utvecklats till att bli den viktigaste måttstocken mot vilken utbildningarnas kvalitet jämförs. 

Från att antingen ignorerats, eller betraktats med förakt, har tidningen USN:s rankning blivit 

någonting, för juristutbildningarnas ledning och administratörer, ständigt närvarande mot vil-

ken man hela tiden måste anpassa sin verksamhet. Introducerandet av USN:s rankning har 

omformat den sociala verklighet rankningen var tänkt att skildra, och förändrat de rangordna-

de organisationerna från grunden - detta är vad Espeland och Sauder benämner reaktivitet. 

Den här uppsatsen har studerat svenska enhetschefer på äldreboendens upplevelser av Äldre-

guiden. Har även deras enheter förändrats som en konsekvens av införandet av Äldreguiden 

och i vilken utsträckning går det att spåra reaktivitet i organisationerna?  

Jämförelse av reaktivitet 

Till skillnad från motviljan hos informanterna i den amerikanska fallstudien mot den rankning 

som jämför deras enheter så hade inte de svenska enhetscheferna en övervägande negativ bild 

av att bli mätta. De menade tvärtemot de amerikanska informanterna att det var bra med insyn 

och att kunna jämföra sin enhet med andra äldreboendens resultat. Samtidigt var enhetsche-

ferna, likt de amerikanska informanterna, skeptiska mot de resultat som publicerades i Äldre-

guiden och ifrågasatte om de publicerade sifferbetygen var tillräckliga för att kunna ge en god 

uppfattning om de olika enheternas vardagliga verksamhet och kvalitet. Precis som i det ame-

rikanska exemplet fanns det en oro för att vissa saker inte syntes i mätningen – hur mäter man 

exempelvis förekomsten av, och innehållet i, litteraturkvällar och hur dessa påverkar de boen-

des välbefinnande? Samtidigt som enhetscheferna hävdar att guiden kan fungera som ett bra 

verktyg för jämförelse menar de att de själva inte skulle använda det om de var anhöriga till 

någon som skulle välja boende – istället skulle de helt enkelt besöka de boenden de var intres-

serade av för att skaffa sig en tydligare uppfattning.    
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I studien av juristutbildningar fann Espeland och Sauder hur införandet av en rankning ledde 

till en rad distinkta effekter i organisationerna. Förändringarna kunde vara av ett mindre slag, 

till exempel att föra noggrannare statistik över organisationen då man inte visste vilka nya 

indikatorer som kunde tänkas införas i rankningen i framtiden (2007: 28), men även hela or-

ganisationens identitet och syfte kunde omdefinieras med målet att bli ”nummer ett”. De en-

hetschefer som intervjuats i denna uppsats ger inte stöd för att en lika långtgående föränd-

ringsprocess på deras äldreboenden, som en konsekvens av Äldreguiden, ägt rum (jämfört 

med det amerikanska fallet). Det betyder dock inte att de inte reagerar på att bli mätta. Nästan 

alla enhetschefer betonade hur man på olika sätt försökt åtgärda dåliga resultat. Man har dis-

kuterat dem internt inom ledningsgrupper eller haft möten med personalen. Frågan har varit 

hur man ska kunna förbättra värdena – och då också verksamheten – på de indikatorer man 

fått sämre betyg på. Samtidigt är det viktigt för enhetscheferna att framhålla att detta inte sker 

enbart för siffrornas skull – enligt dem gör man det av omsorg för de äldre och på grund av 

sin yrkesstolthet. Det finns dock fog för att hävda att den organisatoriska förändringen i Espe-

land och Sauders fall varit mer allomfattande, och djupare, än vid de svenska äldreboendena.  

En av rektorerna vid juristutbildningarna beskrev effekten av rankningen på utomstående - 

såväl nuvarande som tidigare studenter (så kallade alumner), olika typer av mecenater, media 

etc. – som hysterisk efter att deras resultat publicerats i rankningen och uppenbarligen var 

lägre än vad många hade förväntat sig (eller hoppats på). Det var på grund av denna hysteri, 

denna yttre press på organisationen, som juristutbildningarna förstod vilken betydelse rank-

ningen hade, vilket föranledde den rad av förändringar som senare genomfördes i organisatio-

nen. De svenska enhetscheferna har stundtals noterat ett visst externt intresse för Äldreguiden. 

Vissa anhöriga har nämnt dem men jämfört med det lavinartade intresset för den amerikanska 

skolrankningen verkar ändå den externa pressen i äldreboendenas fall, hitintills, ha varit rela-

tivt beskedlig. Det tycks således saknas, för äldreboendena, den form av överväldigande ex-

tern press som fanns i det amerikanska exemplet. Det finns ingen stark opinion som kräver 

uppryckning när man fått ett sämre resultat på indikatorn ”delaktighet”. Enhetscheferna är 

dock medvetna om att det mycket väl kan förändras i ett senare skede. Man resonerar kring 

det faktum att man numera verkar i en mer och mer konkurrensutsatt bransch. Man tror att de 

framtida boende kommer vara mer medvetna om vilka val de gör och således även kräva tyd-
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ligare information. Enhetscheferna ser ett ökat behov av att studera, och förbättra, sina resultat 

då man misstänker att de kommer få en större betydelse i framtiden. 

Avsaknad av katalysator 

Att enhetscheferna inte upplevt en organisatorisk förändring till samma grad som de ameri-

kanska rektorerna och administratörerna, men ändå tror sig se ett större intresse och inflytande 

för Äldreguiden (eller liknande mätningar) i framtiden kan tolkas som att äldreboendena be-

finner sig i ett tidigare stadium av reaktivitet. I Espeland och Sauders studie visas hur juristut-

bildningarna först ignorerade USN:s rankning, och att det var endast efter att den tidigare be-

skrivna ”hysterin” utanför utbildningarna uppstod som utbildningarna började reagera i en 

större utsträckning på rankningen. En anledning till att inte svenska äldreboenden fäster en 

större vikt vid Äldreguiden kan alltså vara för att samma typ av externa press uteblivit och att 

det då saknas den katalysator som krävs för en större reaktiv anpassning av organisationen. 

Följaktligen måste man fundera på frågan varför denna katalysator saknas i det svenska fallet? 

Det förfaller rimligt att amerikanska ungdomar önskar finna så mycket information som möj-

ligt innan man väljer utbildning. Beslutet kommer påverka var man ska tillbringa de närmaste 

åren av sitt liv, det kostar en ansenlig summa och kommer ha inverkan på den framtida karriä-

ren. Man varför sker inte detta vid val av svenska äldreboenden?  

Förhållanden vid val av äldreboende 

Det finns en rad potentiella förklaringar och förhållanden man kan ta hänsyn till för att förkla-

ra det haltande intresset för Äldreguiden jämfört med den amerikanska rankningen. En skulle 

kunna vara, enligt de intervjuade enhetscheferna, de äldres ovana vid att använda datorer – 

något som givetvis kan försvåra användningen av en internetbaserad undersökning. En annan 

potentiell förklaring är att - trots införande av kundvalssystem - äldre svenskar inte betraktar 

sig som just kunder. Det finns eventuellt ännu inte en vana, eller en kunskap, av att välja äld-

reboenden. Enligt Szebehely var det 2008, sex år efter att kundvalet introducerats i Stock-

holms hemtjänst år 2002, fortfarande 45 procent av de äldre som inte visste att de hade möj-

lighet att välja vem som skulle utföra deras omsorg (2008: 249). Det finns skäl att tro att 

många av de äldre som förväntas välja ett boende inte agerar som aktiva kunder vilka gör val 



28 

 

baserade på information (Kastberg 2010: 26). Många befinner sig i en sårbar och svår över-

gångsfas till en ny del av livet. Snarare än rationella kunder är man en brukare i behov av vård 

(Szebehely 2011: 250; Kastberg 2010: 26). En av de intervjuade enhetscheferna betonade 

även att processen kan vara väldigt hastig vid valet av boende, exempelvis på grund av sjuk-

dom, vilket kan innebära att brukarna istället för att göra ett genomtänkt informerat val ofta 

helt enkelt väljer ett boende nära anhöriga. Just närhet till anhöriga kan alltså tänkas vara ett 

starkt motiv vid val av äldreboende.  

Ytterligare en faktor som möjligen kan förhindra ett mer kundliknande beteende hos de äldre 

är biståndsbedömarens roll. Innan val av äldreboende krävs det att den äldres ärende hand-

läggs av kommunens biståndsbedömare. Biståndsbedömaren kan betraktas som en mäklare 

mellan den äldre och äldreboenden och man kan tänka sig att detta mellanliggande led ger ett 

mindre aktivt val från den äldres sida. Studier har även visat att den huvudsakliga informa-

tionskanalen för äldre vid val av äldreboende är just den handläggande biståndsbedömaren 

(Winblad Spångberg m.fl. 2010). Användandet av Äldreguiden är alltså avhängigt omständig-

heterna i det sammanhang som den introduceras. En uppsättning skilda förhållanden mellan 

det svenska och det amerikanska fallet verkar leda till en minskad efterfrågan och betydelse 

för Äldreguiden jämfört med rankningen av juristutbildningarna. Av denna anledning finns 

inte samma externa tryck på de svenska äldreboendena att erhålla bra resultat på Äldreguiden 

som det finns för juristutbildningarna att få en bra rankningposition.  

En typ av skillnad mellan fallen är att det inte finns samma vana av val inom svensk äldreom-

sorg som det finns inom det amerikanska universitetsväsendet. Samtidigt tycks det som om 

utvecklingen för den svenska äldreomsorgen går (eller styrs) åt det hållet, liksom många andra 

delar av offentligt finansierad verksamhet inom ramen för en NPM-ideologi. Bortsett från 

vanan, har de svenska ”kunderna” ofta också sämre förutsättningar för att göra val. Processen 

kan ofta gå i högt tempo - exempelvis på grund av sjukdom och ett akut behov av omsorg – 

denna process kan även uppfattas som stressande. Många gånger är även närheten till anhöri-

ga det enskilt viktigaste kravet vid val av boende, vilket begränsar antalet valmöjligheter. 

Jämförelsevis är ofta intagningarna vid de amerikanska juristutbildningarna nationella – det är 

alltså mycket möjligt att det är svårare att i de amerikanska fallen besöka utbildningarna på 
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plats. Detta kan öka betydelsen av en mätning, eller rankning, som informationskälla. Det 

finns även fler led vid valet av äldreboende än vid universitetet. För att välja boende måste 

man först kontakta kommunens biståndsbedömare som tycks fungera som en mäklare, inte 

enbart då det är biståndsbedömaren som beslutar om tilldelning av resurser, utan även i form 

av mer generell vägledare. Om redan en vägledare finns, kanske inte Äldreguiden behövs? 

Mätningens utformning 

Ytterligare en omständighet som skulle kunna förklara den skilda responsen på mätningarna  i 

det amerikanska och det svenska fallet, är de respektive mätningarnas, slutgiltiga, utform-

ningar. Snarare än just en jämförelse – likt Äldreguiden – studeras i Espeland och Sauders fall 

en rankning. Skillnaden mellan en rankning och en jämförelse är att en rankning är skiktad, 

från bäst till sämst enligt en ordinalskala. I rankningen av juristutbildningar finns det enbart 

en utbildning som kan vara bäst (eller sämst). I studien av juristutbildningar finns alltså ett 

explicit tävlingsmoment inbäddat i den jämförande konstruktionen. Även om Socialstyrelsen 

har för avsikt att sporra de olika äldreboendena mot varandra finns i Äldreguiden utformning 

ändå inte samma incitament till tävling som i den amerikanska rankningen. Det finns inte, likt 

i en rankning, en möjlighet för organisationerna att vinna erkännande genom att vara bland de 

bästa eller känna skammen av att vara rankad sist. Givetvis kan även en jämförelse leda till 

liknande effekter av skam eller erkännande, dock finns det anledning att tro att känslorna för-

stärkts av en skiktad rankning.  

Rankningen som växelkurs 

En av den här uppsatsens avsikter är att försöka utvidga Espeland och Sauders teori om reak-

tivitet. Ett sätt att göra detta är att introducera Bourdieus begrepp institutionaliserat kulturellt 

kapital i det här sammanhanget (Bourdieu 1986). Den kanske mest etablerade bilden av vad 

kulturellt kapital innebär i Bourdieus tappning är i form av smak. Att med distinktionen kunna 

definiera (och navigera) mellan vad som är fint och fult, vad som är god och dålig smak 

(Bourdieu 1984). Det institutionaliserade kulturella kapitalet syftar istället på officiella kvali-

fikationer. Även om man har smak eller bildning kan det vara väsentligt att denna finns svart 

på vitt i den officiellt erkända form exempelvis en universitetsexamen innebär. 
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The objectification of cultural capital in the form of academic qualifications is 

one way of neutralizing some of the properties it derives from the fact that, being 

embodied, it has the same biological limits as its bearer. This objectification is 

what makes the difference between the capital of the autodidact, which may be 

called into question at any time, or even the cultural capital of the courtier, which 

can yield only ill-defined profits, of fluctuating value, in the market of high-society 

exchanges, and the cultural capital academically sanctioned by legally guaran-

teed qualifications, formally independent of the person of their bearer. (Bourdieu 

1986: 50)     

En grundläggande princip i Bourdieus kapitalteori är hur olika typer av kapital – kulturellt, 

ekonomiskt och socialt – är utbytbara mot varandra. Således är det möjligt att investera en 

form av kapital mot en annan. Exempelvis kan man investera ekonomiskt kapital för att få det 

institutionaliserade kulturella kapitel en universitetsexamen betyder. En examen kan i sin tur 

användas för att få anställning vid ett välbetalt arbete vilket innebär att man växlar tillbaka det 

kulturella kapitalet till ett ekonomiskt kapital. 

By conferring institutional recognition on the cultural capital possessed by any 

given agent, the academic qualification also makes it possible to compare qualifi-

cation holders and even to exchange them […] Furthermore, it makes it possible 

to establish conversion rates between cultural capital and economic capital by 

guaranteeing the monetary value of a given academic capital. This product of the 

conversion of economic capital into cultural capital establishes the value, in terms 

of cultural capital, of the holder of a given qualification relative to other qualifi-

cation holders and, by the same token, the monetary value for which it can be ex-

changed on the labor market […].  (Bourdieu 1986: 51) 

Bourdieus beskrivning av växelkurser (“conversion rates”) i det ovanstående citatet är intres-

sant vid en förklaring av USN:s ranknings lockelse hos de amerikanska studenterna (och på-

följande externa tryck på juristutbildningarna). Rankningen kan tänkas fungera just som en 

växelkurs mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Rankningens skiktade struktur fungerar 
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som en indikator på exakt hur mycket specifika utbildningar, och därmed specifika kulturella 

kapital, är värda i termer av ekonomiskt kapital. Då rankningar även kan fungera som en 

självuppfyllande profetia, att den skapar hierarki snarare än att mäta den, är det möjligt att 

rankningen dessutom faktiskt ger en relativt god indikation om hur värdefullt de olika utbild-

ningarnas kulturella kapital är. Eftersom universitetsrankningar även fått större betydelse vid 

rekrytering av nya anställda är tanken inte orimlig (Espeland & Sauder 2009a).  

Teorin om institutionaliserat kulturellt kapital och tanken om rankningen som en växelkurs, 

med olika former av kapital, kan bidra till förklaringen av det skilda intresse som finns mellan 

Äldreguiden och rankningen av juristutbildningar. En skillnad mellan fallen är att, likt tidigare 

nämnt, de olika mätningarnas slutliga form skiljer sig åt – en öppen jämförelse och en rank-

ning. Det är möjligt att en rankning är en tydligare form av växelkurs för kapital än en öppen 

jämförelse. Ytterligare en skillnad är att brukare sällan investerar lika stora mängder ekono-

miskt kapital (åtminstone är skillnaden vanligtvis mindre mellan de olika alternativen) vid val 

av äldreboende som de amerikanska studenterna vid val av juristutbildning. Det är även tänk-

bart att det inte finns ett särskilt stort kulturellt kapital att inhämta vid valet av äldreboende 

eftersom det kanske inte betraktas som en giltig form av kulturellt kapital (eller i alla fall en 

lika betydelsefull form som en juristexamen). Slutligen finns även en problematik med Bour-

dieus växlingsprincip kopplat till äldreboendena – oavsett om det ger ett visst kulturellt kapi-

tal att bo på ett specifikt boende (vilket det är möjligt att det gör för såväl brukare som anhö-

riga) så kommer, i de flesta fall, åtminstone inte brukarna kunna växla det kulturella kapitalet, 

mot exempelvis ett ekonomiskt, då äldreboendet ofta är sista anhalten.  

Avslutande analys 

Espeland och Sauders tes är att mätningar, och i deras fallstudie en ranking, är reaktiva – 

människor är reflexiva och kommer förändra sitt beteende om de blir observerade. Rankning-

en kan fungera som en självuppfyllande profetia för de människor, eller organisationer, som 

genom rankningen görs kommensurabla. De två mekanismerna kan således förändra de som 

blir mättas sätt att tänka, deras förväntningar, och kan även leda till djupare organisatoriska 

förändringar. Samtidigt finns det ofta en viss skepsis hos personer inom de observerade orga-

nisationerna mot den här formen av granskande mätningar.  Man menar att mätningarna inte 
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ger hela bilden av vad man inom organisationen ser som en komplex och nyansrik verksam-

het. Det ger en felaktig bild att inskränka organisationens helhet och kvaliteter till några siff-

ror.  Detta gäller dock inte alltid aktörer utanför organisationerna som ofta tar mätresultaten, 

eller positionen i rankningen, för objektiva fakta. Då personer utanför inte har någon uppfatt-

ning om organisationen skapar man istället en bild av den, exempelvis via den form av aukto-

ritet som en mätning eller rankning innebär. Denna diskrepans, mellan personer innanför och 

utanför organisationen, om vad organisationen är, kan dock skapa en för organisationen 

tvingande kraft. När aktörer utanför organisationerna börjar betrakta mätningen som objektiva 

fakta kan detta generera vad som kallas en självuppfyllande profetia. Istället för att, vilket var 

den ursprungliga tanken, mäta och beskriva verkligheten, i det här fallet en hierarki, så skapar 

man nämnda hierarki. Som hävdas i Thomas-teoremet kommer vad som definieras som verk-

ligt även få verkliga konsekvenser – vilket kan ses i Espeland och Sauders fall i hur tillström-

ningen av studenter till olika utbildningar radikalt förändrats sen införandet av rankningen.  

Då personerna inom organisationen ofta har en mer skeptisk bild av mätningarna tycks det 

som om det krävs en extern press från aktörer utanför organisationerna, vilka tar mätningarna 

för ”reella fakta”, för att få en starkare effekt, med djupare beteendemässiga förändringar, på 

organisationen. Enligt den här uppsatsen är denna externa press att betrakta som den katalysa-

tor som krävs för att även personer inom organisationerna ska börja anpassa sig utifrån mät-

ningarna. Dock tycks det krävas specifika förhållanden för att denna externa press ska existera 

i en större omfattning. Den här uppsatsens förslag på hur denna externa press uppstår, och 

skiljer sig åt mellan i det här fallet amerikanska juristutbildningar och svenska äldreboenden, 

är dels tämligen kontextspecifikt grundat i förhållanden kopplat till respektive fall, och dels 

mer generell, i hur mätningen inom vissa områden fungerar som en beskrivning av organisa-

tionens grad av institutionaliserat kulturellt kapital. 

Det finns inom svensk äldreomsorg inte en vana (eller ens alltid en medvetenhet) av val på 

samma sätt som inom det amerikanska universitetsväsendet – äldreomsorgen är fortfarande 

mindre kundbetonat. Valet av äldreboende är dessutom i högre utsträckning en lokal affär 

vilket ger större möjlighet att besöka valalternativen och skapa sig en uppfattning av mer kva-

litativ art. Vid valet av amerikanska juristutbildningar är de geografiska avstånden större och 
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möjligheten att skaffa sig en uppfattning på plats är mindre, detta ökar betydelsen av andra 

informationskanaler av vilka rankningar fått en stor betydelse. Vid val av äldreboende i Sve-

rige fungerar även biståndsbedömaren som en viktig form av informationskanal för många 

äldre vilket minskar betydelsen av Äldreguiden.  

Ytterligare ett förslag, vilket är att betrakta som mer generellt, på varför det i vissa fall uppstår 

en extern press på de mätta organisationerna har med mätningens utformning att göra och 

huruvida mätresultaten är användbara som en form av kapital. En del av den här uppsatsens 

syfte är att utvidga Espeland och Sauders teori om reaktivitet. Detta har skett bland annat med 

betonandet på vikten av extern press på den organisation som mäts, som katalysator för större 

organisatorisk förändring. Utvidgningen har dock även skett med introduktionen av Bourdieus 

begrepp institutionaliserat kulturellt kapital för att förklara varför denna press uppstår. Upp-

satsens tes är att rankningar och jämförelser blir intressanta för människor utanför organisa-

tionen då den ger en indikation om, men även möjligtvis skapar, det kulturella kapital som 

organisationen innehar – och som människor utanför organisationen skulle kunna tillskansa 

sig genom utväxling av ekonomiskt kapital. Rankningen fungerar således som en växelkurs 

över kulturellt kapital och det organisationerna försöker göra vid reaktivitet (förändringar av 

organisationen i syfte förbättra sitt mätresultat) är att öka sitt värde på denna växelkurs, och 

som en konsekvens även sitt institutionaliserade kulturella kapital. 

Den här formen av tvingande press som rankningar utgör för många organisationer idag skulle 

kunna ses som en form av disciplin. Detta är något som nyligen uppmärksammats av Espe-

land och Sauder (2009b), men just tanken om rankningen eller jämförelsen som en form av 

disciplin är en tes man kan se redan hos Foucault (1977). Samtidigt tycks disciplin fortfarande 

vara ett fruktbart begrepp som genererar nya studier. Ett exempel är organisationsteoretikern 

Martin Kornbergers försök att fånga hur rankningar strukturerar vårt tänkande utifrån den 

form av disciplin Foucault kallar govermentalitet (2010). Kanske kan man till och med se – 

eller i framtiden studera – Socialstyrelsen öppna jämförelser, och det regeringsuppdrag som 

ligger till grund för dem, som en form av disciplinering?  
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