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                                       Abstract 

 

In this case study, I have outlined a knowledge gap regarding the municipalities work on 

securing that out-sourced companies within the health care sector provides quality that is in 

line with the contract, as well as the Swedish legislation. I have used the principal-agent-

theory and applied it to the context of Umeå municipality, and two of the companies of 

which the municipality has out-sourced it’s health care service to. The empirical material 

that was used in this study was public records, which I requested from the city Hall. The 

methods a municipality can use to exercise control over an out-sourced company includes 

rewards and sanctions, as well as continues follow-ups at the firm. However, as the result 

will show, this has to some extent been inadequate.   
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1. Bakgrund 

Den svenska välfärdsstaten ansågs vara i en knipa: medborgarnas växande krav på 

välfärdsservicen möttes från politiskt håll av högre skatter och ökade offentliga utgifter. Men 

desto mer statsbudgeten växte, desto mer tycktes marginalnyttan avta. Under 1980-talet 

svepte styrningsfilosofin New Public Management över Sverige med nyliberala statsvetare 

och ekonomer som Milton Friedman i förarsätet. De förespråkade att politikerna skulle hejda 

den offentliga sektorns tillväxt och att överföra offentligt producerade tjänster till privata 

aktörer, då det skulle effektivisera den offentliga verksamheten och öka den individuella 

friheten, när individen själv får välja utförare (Lundqvist 2014, 213 – 214).  

Kritik mot styrningsfilosofin har formulerats av Lennart Lundqvist (2014, 112 - 113) som 

skriver att New Public Management (NPM), tillsammans med nyliberalismen och public 

choice-teorin – en samling inriktningar Lundqvist benämner som ekonomismen – aktivt 

förespråkar att dementera välfärdsstaten och dess organisatoriska, politiska, ekonomiska 

och sociala arrangemang. Vidare skriver Lundqvist (2014, 131–133) att ekonomismen 

angriper demokratin genom köksvägen. Politikens inputsida – som han målande benämner 

som demokratins salonger – är sig lik, det vill säga att de allmänna valen, mediedebatten, 

tillsättandet av regeringar, etcetera, ser ut som det brukar göra. Det är genom 

implementeringen av fattade beslut – politikens outputsida, som Lundqvist benämner för 

demokratins kök – som ekonomismen har slagit mot den offentliga förvaltningen.  

Det förekommer således en ideologisk debatt med ursprung i två olika ideologiska 

utgångspunkter om New Public Managements vara eller icke vara. Ideologi och debatt är 

något som förstås kan vara viktigt, om än det inte kommer vara någon central aspekt i denna 

uppsats. Med det sagt så finns det här inget syfte till att ta en normerande position i, 

exempelvis, debatten gällande vinster i välfärden.  

New Public Management kan beskrivas som ett paraplybegrepp med ett kluster av olika 

idéer hämtade från näringslivet under sig. Bland dessa återfinns tre centrala element, 

nämligen konkurrensutsättning, kontraktstyrning och kontroll (Almqvist 2006, 10–11). Fokus 

skulle skiftas mot att offentliga organisationer skulle bli mer resultatinriktade, istället för 

processinriktade (Vedung 2010). Enligt den första punkten så kan Sveriges kommuner 
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konkurrensutsätta välfärdstjänster genom antingen Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag 

om offentlig upphandling (LOU). LOV som trädde i kraft i januari 2009 ger kommunerna 

möjlighet att specificera ett förfrågningsunderlag. Alla aktörer som uppfyller kriterierna i 

underlaget får etablera sig, och sedan får brukaren själv välja utförare. Upphandling genom 

LOU sker genom att beställaren beskriver vad som ska ingå i tjänsten och därefter så tävlar 

utförarna om att lämna det bästa anbudet, vilket vanligtvis vinns av den utförare som lämnar 

det lägsta budet (Winbland, Mankell och Olsson 2015, 535).  

Vedung (2010) och Power (1999) menar att utvärderingar och övervakning i och med NPM 

blev en viktig metod för att säkerställa att de privata aktörerna kan ställas till ansvar för 

misskötsel, samtidigt som det är en central metod för att kontrollera att man faktiskt får det 

som betalas för.   

Den här uppsatsen riktar in sig på kontraktsuppföljning av det privata äldreboendet 

Bäckbacka AB och hemtjänstföretaget Attendo Care AB i Umeå kommun, samt vilka verktyg 

kommunen har att använda för att säkerställa att utförandet tjänsten är i linje med 

lagstiftningen och kraven formulerade i upphandlingskontraktet.  

 

2. Inledning 

2.1 Problemformulering 

I kölvattnet av Caremaskandalen som uppdagades av några granskande journalister på 

Dagens Nyheter under hösten 2011 och som fortsatte in på 2012, så har kommunernas 

kompetens som beställare av tjänster – särskilt inom välfärdssektorn och mot ledande 

koncerner verksamma därinom – kommit att betvivlas, framförallt gällande att ställa krav på 

kvalitet, kontinuitet och likvärdighet. Skandalen gällde Carema Cares äldreboende 

Koppargården i Vällingby och dess undermåliga kvalitet i tjänsteutförandet, där det bland 

annat rapporterades om liggsår och ökad dödsfallsfrekvens bland vårdtagarna (Lundqvist 

2014, 232–233).   

Den offentliga upphandlingen i Sverige är såväl omfattande som mångskiftande. 

Upphandlingen sträcker sig över en bred mängd olika sektorer; allt från kontorsmaterial, till 

vägbyggen och välfärdstjänster. Det är heller inte enbart upphandlingsområdena som är 
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heterogena, utan även skaran av leverantörerna utav tjänsterna består av såväl ideella 

organisationer som riskkapitalbolag. På grund av marknadens storlek är det även en myriad 

av lagar som omgärdar den offentliga upphandlingen, där många har sin grund i EU-

lagstiftningen. Till detta så omsätter även den svenska upphandlingsmarknaden stora 

belopp, omkring 550–600 miljarder kronor årligen 2013 (SOU 2013:12, 71; 80). Trots denna 

vittgående verksamhet så konstateras det i slutbetänkandet av upphandlingsutredningen att 

”uppföljning av ställda krav är ett gravt eftersatt område i många upphandlingar.” (SOU 

2013:12, 81). Nationalekonomerna Hart, Shleifer och Vishy (1997) publicerade en artikel om 

privatiseringar (i huvudsak privatiseringen av fängelsesystemen) i USA, och huruvida det 

föreligger skillnader i kvalitet och kostnadseffektivitet ifall en verksamhet bedrivs i offentlig 

eller privat regi. Forskarna visar bland annat att de privata utförarna i sin strävan efter att 

maximera sin ekonomiska vinst, kan göra nedskärningar i vissa utgiftsområden som 

försämrar kvaliteten av tjänsten. Mot denna bakgrund ges ett visst teoretiskt stöd till att 

privata utförare kan försämra tjänstens kvalitet, vilket understryker vikten av 

kontraktsuppföljning. Winbland, Mankell och Olsson (2015, 533) skriver att enligt principal-

agent-teorin så har de privata utförarna (agenten) starka motiv i ett kontraktsförhållande till 

att dölja information för kommunen (principalen) om hur verksamheten kan bedrivas, då de 

har ett kunskapsövertag om uppdragets karaktär. Denna informationsasymmetri gör att 

agenten kan utföra färre tjänster, eller ha lägre kvalitet i tjänsterna, än vad principalen har 

beställt.1      

 

3. Syfte 

Mot bakgrund av att den empiriska forskningen kring avtalsuppföljning och avtalsutformning 

av Sveriges välfärdstjänster är begränsad (Winbland, Mankell och Olsson 2015, 538), så 

syftar denna uppsats till att minska den kunskapsluckan. Det inbegriper att utreda vilka 

kontrollverktyg Umeå kommun har för att säkra att kontrakten slutna med privata aktörer 

inom vård och omsorg efterföljs. 

                                                           
1 I den engelska litteraturen skrivs det att agenten ”shirks” eller ”shirking”, när denne inte utför arbetet i linje 
med principalens önskningar. Det saknas en vedertagen översättning till ordet ”shirk”, men i denna uppsats så 
kommer jag att använda begrepp som ”smita” eller ”undvika”.  
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4. Frågeställningar 

• Hur kan Umeå kommun garantera att det privata äldreboendet och 

hemtjänstföretaget levererar en kvalitet som är i linje med de målsättningar som 

föreskrivs i lagstiftningen? 

• De medel som kommunen har till förfogande, hur betydande är dessa för tjänstens 

kvalitet? 

 

5. Redogörelse och disposition av frågeställningen 

Vad lagstiftningen stipulerar angående kvalitet i omsorgen redovisas nedan under sektionen 

Lagstiftningen. Den andra frågan syftar till att fånga avtalsuppföljningens - samt andra 

medels - betydelse för kvaliteten i vård och omsorgen. Detta eftersom avtalsuppföljning har 

beskrivits – något som även är rationellt att tänka sig - som en betydande komponent för att 

säkerställa att den privata utföraren utför sina ålagda uppgifter i ett visst omfång, och till 

den grad, att utförandet bedöms vara gott. Det optimala vore att fånga ett kausalt samband 

mellan dessa kontrollmedel och effekten på kvaliteten i tjänsten, men det finns andra 

oberoende variabler som inverkar. 

Ryggraden i denna uppsats kommer att nedan bestå av avgränsningar följt av 

urvalsprocessen och lagstiftningen. Därefter kommer teoriavsnittet att redogöras för, och 

sedan presenteras tidigare forskning på området. Resultatdelen kommer därefter, med ett 

följande avsnitt om en avslutande diskussion angående det framställda resultatet och förslag 

om framtida forskning.   

Ett medel som står till kommunens förfogande är avtalsuppföljning, vilket avser kommunens 

uppföljning av det avtal som slöts mellan den privata utföraren och kommunen. Därav är 

innehållet av uppföljningen bestämd av vad som stipuleras i kontraktet. Exempel från 

Upphandlingsmyndigheten på vad som granskas ges under rubriken Principalens 

kontrollmöjligheter, men floran av olika ämnen att följa upp innefattar såväl 

journalgranskningar som granskning av verksamheten utförd av externa revisorer.    
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6. Avgränsningar 

Den här uppsatsen kommer att vara avgränsad till det privata äldreboendet Bäckbacka AB 

och den privata hemtjänstutföraren Attendo Care AB i Umeå kommun. Bäckbacka2 bedriver 

genom avtal med Umeå kommun ett särskilt boende för 14 personer, fördelat på två 

gruppboenden, om åtta respektive sex lägenheter. Attendo har bedrivit sin verksamhet i 

Umeå sedan 2005 och är upphandlad enligt Lag om valfrihetssystem. Uppsatsen kommer 

vara specifikt inriktad mot kommunens möjligheter till kvalitetssäkrande av tjänsten i 

förhållande till det teoretiska ramverket. Som nämndes ovan så finns det andra oberoende 

variabler som inverkan på tjänsteutförandets kvalitet, däribland kommunens arbete, men 

även rutiner hos företaget, kompetens hos personalen och verksamhetsledningen. Därtill så 

kan brukarna av vården även inverka för kvalitetsförbättring genom att lämna synpunkter 

eller klagomål. I denna uppsats så kommer enbart kommunens kvalitetssäkrande arbete att 

redogöras för, vilket medför att kostnadseffektivitetsaspekten inte kommer att djupare 

beröras, utan kommer att finnas i periferin av uppsatsen.   

Tidigare arbeten kring upphandlingskontrakt har bland annat berört miljökrav (Ahlbäck 

2009), socialt ansvar (Werner 2015) och kvalitetssäkrande mekanismer inom LOV och LOU 

(Winbland, Mankell och Olsson 2015), vilket föranleder mig att dirigera uppsatsämnet mot 

kommunens kvalitetssäkrande arbete. Vidare kommer tidsavgränsningen att vara mellan 

åren 2010 – 2015, något som redovisas under Urval.  

 

7. Urval   

Här nedan kommer en redogörelse av hur urvalsprocessen i arbetet gått till, från val av 

aktörer till metodval. Avsnittet avslutas med arbetets falsifierbarhet och validitet.   

 

                                                           
2Det var under början av 1990-talet som Bäckbacka startade sin verksamhet med ett särskilt boende för äldre, 
där kommunen har besittning på 14 lägenheter. Jag önskade att ta reda på hur kommunen kom över dessa 
lägenheter, och jag besökte då stadsarkivet i Umeå eftersom stadshuset inte har handlingar äldre än 2006. Men 
trots hjälp av arkivarierna så lyckades vi inte finna det ursprungliga avtalet mellan Umeå och Bäckbacka, vilket 
gör att jag inte vet vilket förfarande som tillämpades. Förfaringssättet är dock inte väsentligt för denna uppsats 
då det är principal-agent-förhållandet och avtalsuppföljningar jag avser undersöka, vilket är rådande 
oberoende förfarningssättet.   
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7.1 Metodval 

I uppsatsen vill jag undersöka avtalsuppföljningarnas betydelse djupgående, något ett 

kvalitativt tillvägagångssätt ger möjlighet till. Men välja innebär samtidigt att exkludera, i det 

här fallet kvantitativ metod. Ett kvantitativt angreppssätt - idealiserat – ger en ontologiskt 

objektiv bild av tingens beskaffenhet. Det kvantitativa tillvägagångssättet skulle exempelvis 

kunna ge information om avtalsuppföljningarnas omfattning, men här är hur dessa 

uppföljningar används av intresse och således anser jag att en kvalitativ metod är mest 

gynnsam.  

Inom floran av metodval inom den kvalitativa forskningen så kommer detta arbete att 

utformas som en fallstudie. David och Sutton (2016, 149) förklarar fallstudier som 

”djupgående studier av specifika ”enheter””. Dessa enheter kan vara av olika slag; individer, 

samhällen eller händelser och material kan insamlas genom såväl intervjuer som dokument. 

Yin (2007, 31) förklarar att en fallstudie utgör en empirisk undersökning som ”studerar en 

aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och 

kontexten är oklara.” Fallet i denna uppsats är således Umeå kommun, och företeelsen är 

avtalsuppföljning och andra styrmedel som undersöks i kontexten av principal-agent-

relationen (som beskrivs under Teoretiska ramverket). Här ska det påpekas att en fallstudie 

inte nödvändigtvis innefattar en kvalitativ metod. Såväl Bryman (2011, 74) som Yin (2007, 

32–33) understryker att det finns en benägenhet att förknippa fallstudier med kvalitativ 

forskning, men skiljelinjen är otydlig och kvantitativa metoder fungerar även inom 

fallstudieforskning.           

7.2 Val av aktörer 

Uppsatsen var ursprungligen inriktad enbart mot att undersöka avtalsuppföljningar mot 

privata äldreboenden, men då Umeå kommun enbart har avtal med en privat utförare3 så 

togs även Attendo med i uppsatsens omfång. Bäckbacka AB valdes eftersom det är en privat 

utförare som bedriver ett särskilt boende, vilket ger upphov till ett visst kontraktuellt 

förhållande som senare kommer redovisas under avsnittet Teoretiska ramverket. Attendo 

Care AB valdes på grunderna av det är upphandlat enligt LOV och är ett privat företag som 

                                                           
3 För en komplett lista över Umeås vård- och omsorgsboenden samt dess driftsform, så finns dessa listade här: 
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende/vardochoms
orgsboendeniumeakommun.4.4429379114c00ab57da57619.html 
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har bedrivit hemtjänst i Umeå sedan 2005, vilket gör företaget till ett av de äldsta 

fortfarande aktiva hemtjänstföregen i Umeå. Företaget är även en börsnoterad, 

rikstäckande, koncern med tusentals anställda, och precis som med Bäckbacka uppstår ett 

principal-agent-förhållande som är inom den ram arbetet syftar till att undersöka. Att det 

enbart finns ett privat äldreboende ska inte i detta hänseende förstås som negativt, tvärtom 

så ges en mer varierad bild när även ett hemtjänstföretag inkluderas i analysen. Den här 

urvalsmetoden kan förstås efter vad David och Sutton (2016, 197) kallar för ”selektivt eller 

teoretiskt urval”, som ger forskaren friheten att selektivt välja de enheterna lämpar sig bäst 

för studien. Metoden grundar sig i forskarens uppfattningar och kunskaper om vem, eller 

vad, som är de lämpligaste studieenheterna. Bryman (2011, 392) förklarar metoden som ett 

”målinriktat urval”, och då det är ett icke-sannolikhetsurval så kan inte resultatet 

generaliseras på en population.   

7.3 Tidsramen 

Som ovan nämnt så är tidsramen för denna uppsats mellan 2010 – 2015. Det bygger på att 

Attendo upphandlades enligt LOV i januari 2010 (Avtal Attendo 2010). Att 2015 är slutåret är 

för att säkerställa att allt material rörande båda företagen, avtalsuppföljningar och 

potentiella åtgärder som har vidtagits är dokumenterade. 

Vad som senare kommer redovisas under resultatavsnittet för Bäckbacka är att material från 

2006 måste användas för att kunna genomföra arbetet, och således i fallet Bäckbacka är 

tidsramen 2006 till 2015. 

 

7.4 Val av teori 

Det teoretiska ramverket är principal-agent-teorin och redovisas under rubriken Teoretisk 

utgångspunkt, men i korthet behandlar relationen mellan två aktörer som är bundna till 

varandra genom ett kontrakt. Den ena är principalen, som delegerar uppgifter och 

befogenheter till agenten. Utmaningar står för principalen som kan ha att göra med en agent 

som smiter från sina uppgifter, i syfte att följa sina egna preferenser. Teorin ger ett ramverk 

för agerandet hos två parter som har ingått i ett avtal med varandra, och ger förklaringar till 

varför agenten smiter från sina åtaganden, samt hur principalen kan motverka detta. Således 

lämpar sig teorin bra att applicera på kommunen (principalen) som beställer vårdtjänster av 
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en privat utförare (agenten). Kritik har dock riktats emot teorin då den anses vara för 

ensidig, och karaktärisera agenten som en girig och självmaximerande aktör som inte tar 

hänsyn till varken lojalitet eller stolthet i att utföra ett kvalitativt arbete i linje med vad 

principalen önskar (Awortwi 2012).    

7.5 Varför Umeå? 

Med undantag för primärvården så är tillämpandet av LOV frivilligt för kommunerna, men 

2015 så hade ändå 157 av landets 290 kommuner valt att tillämpa förfarandet inom 

hemtjänsten (Winblad, Mankell & Olsson 2015, 536). Umeå kommun valde tidigt att 

implementera LOV inom hemtjänsten, vilket gör att tillgången till material är stor. Vidare så 

föreligger det som Bryman (2011, 194) kallar för bekvämlighetsurval. Även om det mesta 

som dokumenteras – och har dokumenterats - numera är i elektronisk form, så är inte allt 

det material jag behöver det, och således är närheten till Umeå stadsarkiv och Umeå 

stadshus en viktig faktor till valet av kommun. Vidare finns det ingen forskningslitteratur som 

angränsar till detta uppsatsämne som har medtagit Umeå i analysen, vilket medför att denna 

uppsats kan användas för framtida arbeten.   

7.6 Falsifiering och validitet 

Ovan har jag framfört tillvägagångssättet så precist som möjligt, i syfte att verka för 

transparens och för att arbetet ska kunna replikeras. David och Sutton (2016, 33) skiljer 

mellan extern och intern validitet. Validitet, innebär till att börja med, huruvida den data 

forskaren besitter verkligen överensstämmer med verkligheten. Den interna validiteten 

syftar just till matchningen mellan data och verklighet, medan den externa validiteten syftar 

till resultatets generaliserbarhet. I det här arbetet används offentliga dokument som 

datakällor och består av upphandlingsavtal, verksamhetsberättelser, avtalsuppföljningar, 

styrdokument etcetera. Problem uppstår vid den externa validiteten och arbetets resultat 

kommer inte gå att generalisera. Den interna validiteten bör stå sig stark då avtalen och 

uppföljningarna av kommunen samt Inspektionen för vård och omsorg ska matcha de 

rådande förhållandena hos verksamheterna. Samtidigt så ska avtalen stadga det som 

förväntas av företagen, och således – oavsett om företagen följer kraven eller ej – avspegla 

verkligheten.    
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Gällande falsifiering så skrev Karl Poppers att oavsett hur många exempel som bekräftar 

teorin, så kommer ett vedertaget motexempel dementera hela teorin. Enligt Popper så 

skulle en samhällsvetenskaplig forskare använda sig av hypotetisk-deduktiv metod, det vill 

säga att börja med en teori – exempelvis att alla svanar är vita – och försöka identifiera 

något som vederlägger den teorin, i det här fallet att finna en svan som är svart (eller i en 

annan färg). Således kan en finna miljontals vita svanar, men vid upptäckten av en svart svan 

så avfärdas teorin om att alla av sin art är vita (David och Sutton 2016, 84 – 85). Eftersom 

detta arbete är en kvalitativ fallstudie så finns det ingen ambition att söka en universell 

sanning – det är omöjligt att generalisera resultaten – och således kan andra liknande studier 

framställa svar som motstrider de resultat som presenteras här, utan att för den sakens skull 

motbevisa de rådande sakförhållandena presenterade i den här uppsatsen.  

 

8. Lagstiftningen 

För att kunna besvara den första frågan så måste lagarnas föreskrifter först att redovisas. 

Denna sektion syftar således just till det, samtidigt som kommunens ålagda uppgifter i 

uppföljningsarbetet även kommer att deklareras.   

I kommunallagen (SFS 1991: 900) 3 kap. 19 § regleras kommunernas och landstingens krav 

på uppföljning av tjänsterna på leverantörsnivå. Det står att kommunerna och landstingen 

påförs uppgiften att följa upp verksamheten efter överlämnandet av vården till en privat 

utförare. Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen så är de ansvariga nämnderna ålagda att 1) se till 

att verksamheten utövas enligt de mål och riktlinjer fullmäktige bestämt, samt 2) de 

föreskrifter som gäller för verksamheten och 3) tillse att den interna kontrollen är tillräcklig 

och slutligen 4) besörja att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.      

I den äldre Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) som gällde under den tidsram denna 

studie avser undersöka, så regleras det ansvar landstingen och kommunerna är ålagda för 

att säkerställa att medborgarna får kvalitativ vård. Lagen reglerar även vad som avses med 

”god” och ”kvalitativ” vård, vilket är centralt för frågeställningen. Enligt 2 a § hälso- och 

sjukvårdslagen så ska hälso- och sjukvården utövas i enlighet med kraven på en god vård. 

Med god vård innefattar att utövandet ska 1) vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2) vara lätt 
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tillgänglig, 3) bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4) främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och 5) tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  

Vidare föreskrivs det i 31 § hälso- och sjukvårdslagen att verksamhetens kvalitet ska 

regelmässigt utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011: 9) ställs det krav på vårdgivarens egenkontroll 

enligt 5 kap. 2 §, vilket kan innefatta granskning av journaler eller målgruppsundersökningar. 

Föreskriften ålägger även vårdgivaren dokumentationsskyldighet samt förbättrande av 

verksamheten på grundval av resultaten enligt 5 kap. 1 - 6 §§. Socialtjänstlagen (SFS 2001: 

453) fastslår i 11 kap. 3 § att när en person behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, 

stödboende eller familjehem, så ska en vårdplan inrättas efter den vård som socialnämnden 

ämnar anordna. I kap. 13 socialtjänstlagen regleras Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 

tillsyn av de verksamheter som regleras av lagen. 13 kap. 3 § stipulerar IVO:s 

mångfacetterade roll där de exempelvis ska lämna råd och ge vägledning och kontrollera att 

brister och missförhållanden avhjälps. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) 3 kap. så 

stipuleras det i 2 § att vårdgivaren ska vidta förebyggande åtgärder mot att vårdtagaren ska 

drabbas av vårdskador. I 3 § föreskrivs det att vårdgivaren ska utföra granskningar av 

händelser som har – eller kunnat ha – medfört en vårdskada. I 5 § så förklaras det att 

vårdgivaren har en anmälningsplikt till IVO av händelser som har – eller kunnat ha – medfört 

en allvarlig vårdskada och samtidigt lämna in den egna granskningen. Enligt 9 § så är 

vårdgivaren dokumentationsskyldig och ska sammanställa hur det organisatoriska ansvaret 

för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Enligt 10 § så ska vårdgivaren 

årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse där vilka resultat som har uppnåtts, vilka 

patientsäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits och föregående års bedrivna 

patientsäkerhetsarbete ska redovisas. Denna patientsäkerhetsberättelse ska även finnas 

framkomlig för den som vill undfå den. 
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9. Teoretisk utgångspunkt 

Det teoretiska ramverket som ligger till grund för det här arbetet är principal-agent-teorin, 

som flyktigt omnämndes tidigare. Teorin har sin grund i neoinstitutionell rational choice-

teori, som började att användas inom statsvetenskaplig forskning under 1980-talet, men 

som innan dess användes inom den nationalekonomiska disciplinen. Neoinstitutionalism är i 

sig ingen enhetlig teori, utan det går att särskilja mellan åtminstone tre olika inriktningar: 

sociologisk institutionalism, historisk institutionalism och rational choice institutionalism 

(Tallberg 1999, 49–51). Fortsättningsvis så kommer rational choice institutionalism och 

principal-agent-teorin att redovisas, då det är vad arbetet kommer att utgå ifrån. 

9.1 Rational Choice Institutionalism 

Inom rational choice institutionalism så återfinns en bred och mångskiftande mängd 

litteratur som söker förklara olika empiriska fenomen. Vad som förenar denna samling 

skrifter är att de anammar samma antaganden som föreskrivs i rational choice teorin, samt 

lägger vikt vid institutioners betydelse (Tallberg 1999, 50). 

Rational choice institutionalism skiljer sig från de övriga inriktningarna då teorin anammar 

fyra olika särdrag. Till att börja med så utgår teorin från de beteendeegenskaper som 

rational choice har som axiom, nämligen att individer har en fix uppsättning preferenser. 

Individen agerar sedan för att maximera dessa preferenser, vilket förutsätter att personen är 

kalkylerande och har tillgång till fullgod information för att sedan på förhand beräkna 

utfallet av olika handlingar för att sedan välja den främsta. För det andra så ses politik som 

en serie av kollektiva handlingsproblem. Vid en avsaknad av institutionella arrangemang så 

kommer varje individ att sträva efter ett utfall som är optimalt efter dennes preferenser, 

vilket resulterar i ett bristfälligt utfall från en kollektiv aspekt. Det tredje särdraget är att 

rational choice institutionalism bejakar den roll som strategisk interaktion har i fastställandet 

av politiska utfall. En aktörs handlande är strategiskt uträknat baserat på förväntningar om 

hur andra aktörer kommer att agera. Det är institutioner, i den här kontexten, som formar 

dessa interaktioner och dess utfall, genom att exempelvis bidra med information. Det ökar 

vetskapen om andra aktörers beteende, vilket leder till vissa beräkningar och potentiellt 

bättre kollektiva utfall. Avslutningsvis så har teorin en distinkt förklaring till hur institutioner 

uppstår och fortlever. Institutioner skapas genom att de aktörer som skulle beröras av dess 
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funktioner vill dra nytta av dem, och således skapar institutionen. Beroende på vilket värde 

institutionen senare har för aktörerna så kommer den att fortleva eller upphöra (Hall och 

Taylor 1996).       

   

9.2 Prinicpal-agent-teori 

Stephen Ross (1973, 134), en av de första att framföra teorin, förklarar att “We will say that 

an agency relationship has arisen between two (or more) parties when one, designated as 

the agent, acts for, on behalf of, or as representative for the other, designated the principal, 

in a particular domain of decision problems.” Det finns således otaligt många exempel på 

agenter, då förhållandet uppstår när parterna ingår i en avtalsmässig uppgörelse. Principalen 

väljer sedan att delegera uppgifter till agenten i förhoppning att agenten ska handla i linje 

med de preferenser principalen har. Det finns dock två hinder som kan förekomma i denna 

styrningskedja och som ger upphov till det så kallade ”principal-agent-problemet”. 

Problemet uppstår när asymmetrisk information och motstridiga intressen samtidigt 

förekommer, vilket leder till att agenten undviker att handla såsom principalen eftertraktar 

(Tallberg 1999, 56). Enligt teorin så har agenten alltid ett kunskapsövertag gentemot 

principalen, vilket medför att agenten kan sänka kvaliteten, eller utföra färre tjänster, utan 

att principalen blir medveten om det (Winbland, Mankell och Olsson 2015, 537). Vidare så 

kan motstridiga intressen uppstå. Principalen må önska att agenten agerar så att utfallen 

ligger i linje med principalens preferenser; men agenten kan ha egna intressen att 

eftersträva, vilka inte är kompatibla med de som principalen har (Tallberg 1999, 59). 

 

9.3 Principalens kontrollmöjligheter 

Principalen står dock inte handfallen mot agentens försök till att följa sitt egenintresse. 

Tallberg (1999, 57;60–63) proklamerar att litteraturen kring principalens möjligheter till att 

säkerställa att agenten handlar i linje med principalens preferenser är övervakning och 

belöningar eller sanktioner. Inom statsvetenskapen så kan övervakningen ta form genom 

exempelvis lagprövning, budgetöversyn eller utfrågning av agenten och dess verksamhet. 

Det är övervakningen som motverkar att agentens försök till att undvika utförandet av sina 

uppgifter passerar obemärkt, och således är det viktigt för principalen att komma underfund 
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med olika verktyg för att minska agentens kunskapsövertag. Sanktioner ger incitament till 

agenten att inte undvika sina delegerade uppgifter då det, om det upptäcks, kan bli 

kostsamt. Inom den offentliga sektorn kan sanktioner ske genom exempelvis 

budgetnedskärningar eller att omorganisera myndigheten, i syfte att problemet inte ska 

upprepas. Verktyget används således i efterhand, medan belöningar används för att på 

förhand ge agenten incitament att handla i linje med principalens preferenser.  

Det ovan beskrivna är vad den statsvetenskapliga litteraturen har föreslagit som olika 

kontrollverktyg. Den svenska Upphandlingsmyndigheten (2017) publicerade en vägledning 

som kommuner och landsting kan ta till hjälp vid kontraktsuppföljning. Där föreskrivs det att 

tillvägagångssättet för kommunens uppföljning av ställda krav ska regleras i avtalet med 

leverantören. Upphandlingsmyndigheten (2017, 13) ger exempel på när (tidsmässigt) vissa 

uppföljningar bör ske. Prestationsbaserad uppföljning föreslås ske månatligen vid 

uppföljningsbesök, och en sammanfattad prestationsbedömning föreslås redovisas i en årlig 

rapport med analys. Uppföljning av kvalitetsresultat föreslås ske årligen och årligen 

redovisas i en rapport med analys. Uppföljning av kvalitetsledningssystem och 

miljöledningssystem kan ske vid uppföljningsmöten och en sammanfattad bedömning bör 

redovisas vartannat år. Metoder för att kontrollera att de krav som ställs i kontraktet 

efterlevs, ger myndigheten (2017, 17) flertalet exempel på, däribland – utöver 

besöksuppföljning – egenrapportering; fakturakontroller; enkäter samt revisioner. 

Upphandlinsmyndigheten (2017, 53–55) ger även förslag på olika verktyg för säkerställandet 

av såväl styrning som kvalitet och är riktade åt både den privata leverantören och åt 

kommunen. Vad som är inom ramen för denna uppsats är däremot vilka verktyg kommunen 

har att använda för kontroll av leverantören. Med det sagt är inte de andra redskapen 

mindre viktiga, tvärtom så fyller de en viktig funktion för att även säkerställa att kvaliteten 

hos kommunen upprätthålls. Strukturerad journalgranskning är en metod som föreslås och 

som syftar till att leverantören ska granska ett slumpmässigt urval av patientjournaler för att 

identifiera patientskador, eller markörer som kan indikera på ett avsteg från det normala. 

Denna metod kan kommunen sedan efterfråga vid en kontraktsuppfölning för att kontrollera 

hur väl kvalitetskontrollen fungerar hos utföraren. Vidare ges förslag om 

genombrottsmetoden som kommunen och landstingen kan använda för att exempelvis 

undersöka huruvida utföraren verkar för att förbättra tillgängligheten för 
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patienten/brukaren. Metoden har främst använts för att förbättra just verksamhetens 

tillgänglighet och bygger på att det finns ny kunskap inom ett område, men som inte 

praktiseras i den önskvärda omfattningen. Balanserat styrkort är ytterligare ett medel 

utföraren kan använda, där företagets vision förenas med mål och aktiviteter. Det följs sedan 

upp i vilken utsträckning som målen har uppnåtts och är något som kan användas vid 

avtalsuppföljning, förutsatt motsvarande mål ställts i kontraktet. Slutligen så föreslås externa 

granskningar som utförs av andra än kommunen, samt revisioner som utförs av externa 

revisorer på uppdrag av kommunen eller landstinget.  

I en vägledning utfärdad av Upphandlingsmyndigheten (2016) gällande ersättningsformer för 

verksamheter inom vårdsektorn upphandlade genom LOV eller LOU, så omnämns det att 

ersättning kan inrättas i tre olika kategorier: fast ersättning, rörlig ersättning och 

målrelaterad ersättning. I vägledningen så nämns också att bonusersättning kan förekomma, 

som enligt den statsvetenskapliga litteraturen ses som ett medel att styra agentens 

förehavanden, men som det senare i resultatdelen kommer visas så förekommer inte den 

ersättningsformen, och således kommer enbart de tre ovanstående formerna att redogöras 

för. Eftersom belöningssystem inte förekommer så kommer det monetära 

incitamentskapande medlet i att få en styrande roll, och det ska fastslås att samtliga 

ersättningsformer har för- och nackdelar. Den fasta ersättningen genom anslag – där 

ersättningen på förhand är bestämd - ger kommunen en bra kostnadskontroll och reducerar 

risken att utföraren väljer bort brukare som kräver större vårdinsatser, men det leder 

samtidigt till att utförarens ersättning är densamma oavsett kvalitet. Fast ersättning kan 

också vara kopplad till antalet brukare, vilket ger utföraren ett visst belopp per brukare och 

inte skiljer sig beroende på tjänstens insatser. Den rörliga ersättningen är istället kopplad till 

den volym som produceras, exempelvis antalet vårdtimmar eller antalet hembesök. Den 

rörliga ersättningen ger således incitament till en hög produktionsvolym, och möjligheten för 

vinst hos utföraren ligger i att dämpa produktionskostnaden inom ramen för ersättningen, 

vilket ger en högre kostnadsproduktivitet. Det beskrivs även att den rörliga ersättningen inte 

stimulerar utföraren att till att hålla en hög kvalitet, och att vinsten snarare tenderar att öka 

ifall kvaliteten hålls nere. En vanlig begränsning är att införa ett takbelopp, eller att – om än 

det inte är vanligt förekommande inom vård och omsorg – ersättningsnivåerna minskar 

successivt. Den målrelaterade ersättningen har däremot en god effekt på den producerade 
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kvaliteten, och tar som utgångspunkt i att uppsätta ett kvalitetsmål och ge utföraren 

ersättning ifall denne uppnår det. Nackdelen är att ersättningsformen i praktiken är 

krävande att tillämpa, och används nästan uteslutande i primärvården. 

Upphandlingsmyndigheten (2016, 5) skriver att en ersättningsmodell ”bör […] normalt 

innehålla en kombination av de tre ersättningsformerna.”    

Kommunen kan även utfärda sanktioner mot utföraren vid avvikelser från kontraktet. I 

Kammarkollegiets vägledning om kontraktsuppföljning (2011:8, 17) så föreslås det en 

sjustegssanktionstrappa där varje åtgärd blir alltmer kännbar. Hur oriktiga eller uteblivna 

leveranser ska hanteras borde stadgas i kontraktsvillkoren, men den exemplifierade 

ordningen går från 1) dialog till 7) häva kontraktet. I Upphandlingsmyndighetens (2017, 33–

34) vägledning beskrivs en femstegstrappa, där dialog är det första steget, för att sedan 2) 

inte utbetala någon målrelaterad ersättning. Det följs med 3) prisavdrag/vite, 4) uppsägning 

och 5) hävning av kontraktet.     

 

9.4 Avtalets betydande funktion 

Principal-agent teorin betonar vikten av ett kontrakt som tydligt definierar förhållandet och 

arbetsindelningen mellan de två parterna. Principalens möjligheter till kontroll och 

övervakning, och ansvarsfördelningen mellan de två gällande tillsynen, ska stipuleras i 

kontraktet och ska heller inte äventyras (Awortwi 2012, 891). Winbland, Mankell och Olsson 

(2015) skriver att kontraktets utformning med den privata utföraren är det främsta medlet – 

från politiskt håll - tillsammans med verksamhetsuppföljning, för att styra och kontrollera 

kvaliteten hos utföraren. Power (1999) problematiserar däremot att det har blivit en fixering 

vid utflödeskontroll av den offentliga verksamheten. Han menar att utvärdering och 

granskning av exempelvis sjukvården är svårt, och att det föreligger ett validitetsproblem i 

bedömningen av den offentliga servicens kvalitet – för hur mäts god vård? Häri ligger det ett 

problem i utformandet av kontrakten, eftersom resultatkrav är de tydligaste kvalitetskraven. 

Enligt Winblad et al. (2014) så är endast 1% av de krav kommunerna ställer på privata 

utförare resultatkrav. De har tagit utgångspunkt i en modell över olika kvalitetsdimensioner 

inom vårdsektorn, ursprungligen framförd av Avis Donabedian 1980, som delar upp 

kvalitetsmåtten i struktur-, process- och resultatkvalitet. I deras studie var processkrav det i 
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särklass vanligaste med 88%, följt av strukturkrav på 12%. Processdimensionen innefattar 

hur verksamheten bedrivs, och däribland var rapportering till kommunen, 

genomförandeplaner och samverkan mellan kommun/samhälle de vanligast ställda 

processkraven. Strukturdimensionen behandlar vilka resurser som sätts in i verksamheten, 

exempelvis bemanningen, och resultatdimensionen behandlar utfallet av verksamheten. Det 

sistnämnda, verksamhetens utfall, är vad beställaren – kommunen – enligt lag är ansvarig 

för, och således ska kontrakten ha en kvalitetssäkrande funktion genom preciserandet av det 

eftersträvade utfallet (Winbland, Mankell och Olsson 2015, 538).    

 

10. Tidigare forskning 

10.1 Forskning om kvalitetssäkrande arbete 

Under 2015 så publicerades artikeln ”Privatisering av välfärdstjänster: hur garanteras kvalitet 

i vård och omsorg?” skriven av Ulrika Winblad, Anna Mankell & Fredrik Olsson. Som titeln 

avslöjar så sökte även de att undersöka huruvida kvaliteten hos privata utförare av vård och 

omsorgstjänster kunde säkerställas. Forskarna inriktade sig i sitt arbete inte primärt på 

kommunernas – eller landstingens - insatser för att garantera denna kvalitet, utan ”på de 

mer generella kvalitetssäkringsmekanismer som kan sägas finnas inbyggda i den lagstiftning 

som styr privatiseringen.” (2015, 533). Även om de är inriktade mot de mekanismer som 

finns i LOU och LOV, så är deras arbete central för denna uppsats.  

Ulrika Winblad et al. (2014) utförde åt Sveriges kommuner och landsting (SKL) en studie om 

vilka kvalitetskrav som kommunerna ställer i sina förfrågningsunderlag, samt hur de hanterar 

kravställandet. Det här arbetet har utgått ifrån de resultat som framförs i studien gällande 

vilka typer av krav som ställs. Deras studie undersöker samtidigt i sin helhet hur kraven 

stimulerar innovation och utveckling, och hur man från kommunalt håll försäkrar sig om att 

kvaliteten uppehålls.   

Ett tredje arbete, en antologi publicerad av SNS Förlag, med titeln ”Konkurrensens 

Konsekvenser” (2011) är en kartläggning över den privata produktionen över hela 

välfärdsmarknaden.4 Rapporten har däremot inte använts i det här arbetet. 

                                                           
4 Se exempelvis Henrik Jordahls (2012) recension av rapporten.  
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10.2 Avtalsuppföljningar/utvärderingar 

Evert Vedung, professor emeritus vid Uppsala universitet, är en tongivande forskare inom 

utvärderingsforskningen. Under 2009 publicerade han sin tredje upplaga av ”Utvärdering i 

politik och förvaltning”, i vilken han redovisar – inte minst begreppets betydelse – för hur en 

utvärdering kan utföras och användas. Eftersom kommunens avtalsuppföljning är en typ av 

utvärdering, benämnd för kvalificerad uppföljning av Vedung, där utvärderingens främsta 

syfte kan antingen vara ansvarsutkrävande eller utvecklingsfrämjande, är det relevant att 

göra en genomgång av forskningslitteraturen (Vedung 2009, 75–76). Vedung (2009, 269) 

skiljer mellan direkt och indirekt användning av utvärderingen. Genom att exempelvis, delta 

i, eller läsa, utvärderingen så kommer individen i direkt kontakt med den, tillskillnad från 

indirekt användning då det finns en mellanlänk emellan skriften och användaren. Dessa 

mellanlänkar kan vara såväl massmedia som medarbetare. Hur dessa utvärderingar sedan 

kommer till praktisk användning så framför Vedung (2009, 256–267) olika 

användningsmodeller. Han beskriver ingenjörsmodellen, upplysningsmodellen, 

legitimeringsmodellen, taktiskt bruk av utvärderingen samt rituell användning av 

utvärderingen. Han tillskriver upplysningsmodellen som den vanligaste, men denna 

användning resulterar inte i beslutsfattande, utan nyttjas i syfte att öka kunskap om något. 

Vad som ska omsättas till formellt beslutsfattande är istället en instrumentell användning av 

ingenjörsmodellen, men som han påpekar så är en instrumentell användning av modellen 

ganska ovanlig.  

Karlsson (1999, 18) betonar en viss skiljelinje mellan uppföljning och utvärdering; uppföljning 

är något som sker regelbundet och tenderar att inte vara lika djupgående som en 

utvärdering. Karlsson konstaterar att målet med uppföljningar är kontroll genom 

bearbetning av inhämtade uppgifter om verksamheten. Vidare skriver Karlsson (1999, 31–

33) att syftet med en utvärdering vanligen är av tre olika slag: kontrollera och ge 

beslutsunderlag, främjande och förbättrande samt kunskapsutvecklande och kritiskt 

granskande.          

Sammanfattningsvis så har forskningen om det kvalitetssäkrande arbetet betonat att 

kontraktets utformning har en central roll, där beställaren av tjänsten kan formulera och 
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konkretisera kraven, samt att vid uppföljning kunna mäta i vilken utsträckning dessa krav har 

följts. Vidare tar de krav som ställs oftast formen av processkrav. Det förekommer 

skiljaktigheter kring vad som är uppföljning och vad som är utvärdering. Men uppföljning 

enligt Karlssons definition är rimlig i jämförelse mot hur avtalsuppföljningen i Umeå har gått 

till, senare kan det vara önskvärt att använda det materialet som beslutsunderlag genom 

tillämpandet av ingenjörsmodellen.  

 

11. Metod och material 

11.1 Användandet av fallstudie  

Som tidigare nämnt så är det här en fallstudie av avtalsuppföljningsarbetet i Umeå kommun. 

Utifrån David och Sutton (2016, 152) så går det genom fallstudien att fånga kopplingen 

mellan rutiner inom det politiska arbetet och teorier om politiska handlingar, vilket denna 

uppsats söker greppa. Fallstudier kan, enligt Olsson och Sörensen (2011, 143), ”röra sig i 

tiden”, vilket inbegriper att forskaren följer ett händelseförlopp från dåtid till nutid till 

framtid. Fallstudier är även vanliga vid vård- och omvårdnadsforskning, vilket är den 

välfärdssektor denna uppsats inriktar sig mot (Olsson och Sören 2011, 142). I denna uppsats 

är fallet en aktuell process, och att uppsatsen bygger på dokument från dåtiden som det 

empiriska materialet, så lämpar sig en fallstudie för att kunna besvara frågeställningen (Yin 

2007, 25). Som beskrevs under sektionen Urval så grundar sig fallstudien i att studera 

kontextuella händelser, som i denna uppsats där fallet är Umeå kommun, företeelsen är 

avtalsuppföljningen i kontexten utav principal-agent-förhållandet. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt gör det möjligt att skapa en tolkning med grund i tidigare kunskap och 

forskning på ämnet, något som ska betraktas som ett tillskott i tolkningen och förståelse av 

undersökningen. Eftersom fallstudien syftar till att undersöka fenomenet i en kontext, så 

möjliggör den hermeneutiska ansatsen till att söka förstå den sociala kontext dokumentet 

producerades i (Patel och Davidson 2011, 28–31; Bryman 2011, 507). 

Potentiella felaktigheter kan uppstå, enligt Yin (2007, 112–115), med dokument som 

datakälla. Ifall insamlingen är ofullständig så kan det bli ett skevt urval, eller ifall forskaren är 

omedveten om sina fördomar så blir det en skevhet i arbetet. Ännu en olägenhet enligt Yin 

(2007, 27; 86) är att fallstudieforskare tenderar att gå i fällan om att använda en fallstudie 
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enbart för att underbygga eller bekräfta sina förutfattade meningar och att 

fallstudiemetoden har dragits med utförare vars arbete lidit av bristande stringens. Med 

dessa felkällor i beaktande så reduceras möjliga förtretligheter vi bearbetandet av det 

empiriska materialet.       

 

11.2 Etiskt förhållningssätt 

Inom forskningen så har forskaren en skyldighet gentemot de hon forskar om, samt en 

skyldighet gentemot samhället. Det förstnämnda innefattar informerat samtycke, 

integritetsskydd, konfidentialitet och anonymitet samt skydd mot skada. Dessa etiska 

principer råder när utomstående personer ingår i forskningsprojektet, exempelvis i 

experiment, intervjuer eller fokusgrupper. Den här uppsatsen vilar varken på ett experiment, 

heller inte datainsamling genom någon metod som inbegriper ett deltagande av externa 

individer. Det sistnämnda berör ett etiskt förhållningssätt under forskningsprocessen; 

integritet, plagiering, fabricering och förfalskning av arbetet och är förstås något aktivt som 

beivras (David och Sutton 2016, 51–59).    

 

11.3 Litteratursökning och referenshantering 

Det empiriska material som används för det här arbetet är uteslutande offentliga handlingar 

uthämtade från stadshuset i Umeå. Det material som behandlar Bäckbacka är begärt från 

äldrenämnden, och materialet som berör Attendo är begärt från upphandlingsenheten på 

Umeå kommun.  

Vid sökningen av litteraturen som har använts för arbetet så har Umeå universitets 

biblioteksdatabas använts. Sökorden som i största utsträckning har använts har varit 

”applying principal-agent-theory”; ”privatisering”; ”outsourcing”; ”New public 

management”. Den största mängd litteratur har dock funnits genom referenslistorna i det 

material som användes i början av arbetet.    
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12. Resultat 

Här nedan kommer resultatet av arbetet att presenteras. Principal-agent-teorin har gett vid 

handen ett ramverk för hur parterna förhåller sig mot varandra, och den här sektionen 

kommer att beskriva hur kravställandet på kvalitet, skyldigheter samt avtalsuppföljningar är 

fastställda i avtalen. Hur avtalsuppföljningarna har gjorts kommer att presenteras, för att 

sedan ställas mot den ovan beskrivna lagstiftningen för att kunna besvara uppsatsens två 

frågor. Avsnittet kommer inledningsvis att redovisa de båda företagen separat. 

 

12.1 Resultat för Attendo Care AB 

Här nedan kommer tre tabeller att presenteras, dessa är gjorda utifrån tre avtal som Umeå 

kommun har slutit med Attendo mellan 2010 och 2015. De olika verktygen är kategoriserade 

efter vad som har framförts i litteraturen om principal-agent-teorin, och begreppet 

”övervakning” ska först förklaras. Termen syftar till de dokumentationsuppgifter Attendo 

enligt avtal är ålagda att göra, och något som ska rapporteras till Umeå kommun, eller 

användas vid avtalsuppföljning. Det tillkommer således fler krav på Attendo, exempelvis att 

ha en säker nyckelhantering, men det är något som inte faller under någon av kategorierna.5 

Kategorierna Ja/Nej berör ifall det explicit står i avtalet. I vägledningen av 

Upphandlingsmyndigheten (2016, 16) framgår det att det kan vara svårt att avgöra ifall 

ersättningen är fast eller rörlig. Här nedan kommer bedömningen ske genom hur 

ersättningen är formulerad i kontraktet och jämföras med vad som beskrivs av de olika 

ersättningsformerna i vägledningen (2016, 15–17; 22–23; 25).  

 

Tabell 1: Avtal mellan Attendo Care AB och Umeå kommun 2010 (Avtal Attendo 2010) 

Verktyg Ja Nej Tydligt 
specifierad 

Not 

Övervakning      

- Avtalsuppföljning X  Ja På indivd- och 

verksamhetsnivå 

                                                           
5 Begreppet tänjs således i sin innebörd och ett annat ord kan vara bättre, men då ”övervakning” är det som 
tidigare har använts och förklarats i ovan avsnitt så kommer det för läsarens skull att fortsättningsvis användas 
för en bättre framställning.    
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- Inlämnande av uppgifter  
och statistik 

X  Ja Vid efterfrågan 

- Upprättande av  
genomförandeplan 

X  Nej Otydlig innebörd 

- Rättssäker avvikelsehantering 
och social dokumentation 

X  Ja  

- Rapportering av avvikelser X  Ja  

Sanktioner      

- Avtalshävning X  Ja Ingen föregående 

varning 

Belöningar/Ersättningsform 
 

- Fast ersättning 

 X  Inget 

belöningssystem 

Ersättningen utgår 

ifrån totalt antal 

beviljade 

hemtjänsttimmar.   

     

 

 

Tabell 2: Avtal mellan Attendo Care AB och Umeå kommun 2012 (Avtal Attendo 2012) 

Verktyg Ja Nej Tydligt 
specifierad 

Not 

Övervakning     

- Avtalsuppföljning 
 

X  Ja På individ- och 

verksamhetsnivå 

- Anmälningsskyldighet vid  
Lex Sarah 

X  Ja  

- Avvikelserapportering  
samt vidtagna åtgärder 

X  Ja Årligen, eller på 

begäran. 

- Redovisning av synpunkter  
och klagomål, samt dess åtgärder 

X  Ja Årligen, eller på 

begäran 

- Upprättande av  
genomförandeplan 

X  Ja Uppföljning och 

dokumentation ska 

göras av planen 

- Rapportering av den  
sociala dokumentaionen 
 

X  Ja Föras i kommunens 

verksamhetssystem 

Sanktioner 
- Varning 

X  Ja  

- Avtalshävning X  Ja Om inte bristen 

korrigeras kan avtalet 

hävas 
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Belöningar/Ersättningsform 
 

- Fast ersättning 

 X  Inget belöningssystem 

Ersättningen utgår 

ifrån totalt antal 

beviljade 

hemtjänsttimmar.   

     

     

 

 

Tabell 3: Avtal mellan Attendo Care AB och Umeå kommun 2015 (Avtal Attendo 2015) 

Verktyg Ja Nej Tydligt  
specifierad 

Not 

Övervakning     

- Avtalsuppföljning X  Ja Individ- och 

verksamhetsnivå 

- Dokumenation och rapportering 
Vid Lex Sarah 

X  Ja Årlig sammanställning i en 

verksamhetsberättelse (VB), 

ska även rapporteras till IVO 

- Redovisning av klagomål och synpunkter, 
samt vidtagna åtgärder 

X  Ja Årlig sammanställning i en 

verksamhetsberättelse 

- Redovisning av avvikelser samt dess 
åtgärder  

X  Ja Årlig sammanställning i en 

verksamhetsberättelse 

- Internutvärdering X  Ja Årlig sammanställning av 

prestationer;resultat; 

kvalitetsarbete etcetera i en 

VB   

- Upprättande av genomförandeplan X  Ja Uppföljning och 

dokumentation ska göras av 

planen 

- Förande av social dokumentation X  Ja Framgår ej att denna ska 

rapporteras till kommunen 

- Metoden “Trygg och säker hemma” X  Ja Kvalitetssäkrande metod 

genom samarbete med 

primär- och hemsjukvården 

Sanktioner 
 

- Varning 

 

X 

  

Ja 
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- Avtalshävning X  Ja Ifall bristerna inte korrigeras 

kan avtalet hävas 

Belöningar/Ersättningsform 
 

- Fast ersättning 

 X  Inget belöningssystem 

Ersättningen utgår ifrån 

totalt antal beviljade 

hemtjänsttimmar.   

     

 

 

Fortsättningsvis så ska fokus primärt inte fästas vid vad som beskrivs i avtalen, det är ju 

presenterat ovan. Här ska lyktan riktas mot vad som inte står i avtalen, och hur det förhåller 

sig till rekommendationerna från det övriga materialet. Inledningsvis så fastställs det att 

inget belöningssystem förekommer, men som Awortwi (2012) skriver så är övervakning och 

sanktioner de viktigaste verktygen enligt principal-agent-teorin ett kontrakt bör innehålla. 

Belöningar är som bekant ett ex ante incitamentjusterande medel för att säkerställa att 

agenten handlar i linje principalens preferenser. Belöningar ska heller inte förstås enbart i 

monetära termer, belöningar kan även innebära en förlängning av kontraktet, vilket 

bevisligen har skett, men som inte explicit uttrycks i avtalet. För en enklare insikt i vad som 

inte uttrycks i avtalet är en jämförelsepunkt god, därav kommer tabellen nedan presentera 

rekommendationer (som beskrivits tidigare under Principalens kontrollmöjligheter) från 

Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten.      

Tabell 4: Förslag från Upphandlingsmyndigheten. 

Verktyg  Tidsmässigt 

Övervakning   

- Prestationsbaserad uppföljning  Månatligen, och en årlig 

sammanfattad bedömning i 

rapport med analys. 

- Uppföljning av kvalitetsresultat  Årligen, och ska årligen 

redovisas i en rapport med 

analys.  

- Uppföljning av kvalitets- och  
miljöledningssystem 

 Kan ske vid uppföljningsmöten, 

och en sammanfattad 

bedömning vartannat år.  
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Exempel på metoder 
- Fakturakontroller; besök och kontroller; 
enkäter; revisioner; egenrapportering 
 
Exempel på verktyg 
Balanserat styrkort; strukturerad  
journalgranskning; genombrottsmetoden; revisioner 

  

 
Belöningar/Ersättningsform 

  

- Fast ersättning 
- Rörlig ersättning 
- Målrelaterad ersättning 

  

Sanktioner 
- Trappstegsmodellen 

 

  

   

 

 

Med en referenspunkt på plats så kan vissa trender urskiljas, vidare här nedan kommer 

jämförelser att redovisas i kronologisk ordning (övervakning-ersättning-sanktioner), med 

start i avtalsuppföljning.  

 

12.1.1 Avtalsuppföljningar i avtalen 2010–2015 för Attendo 

Ett medel för kontroll är avtalsuppföljningar där kommunen granskar den upphandlade 

verksamheten. På denna punkt så föreskrivs det i samtliga avtal att kommunen förbehålls 

rätten att göra regelbundna uppföljningar av utförarens förehavanden. I avtalet från 2010 

(Avtal Attendo 2010) beskrivs det att uppföljning görs årligen på verksamhetsnivå genom 

kvalitetsgranskning, samt löpande på individnivå. Kvalitetsgranskningen innebär en 

genomgång av volymer, personal, dokumentation och kvalitetssystem, samt arbetet med 

den årliga brukarundersökningen. I avtalet från 2012 (Avtal Attendo 2012) framgår det precis 

som innan att kommunen ges rätten till regelbunden uppföljning av verksamheten, och att 

det uträttas löpande på individnivå och på verksamhetsnivå genom en årlig 

kvalitetsgranskning. I det här avtalet så framgår det även att kommunen kan göra intervjuer 

med personal, brukare etcetera, samt att uppföljning också görs i enkätform. I avtalet från 

2015 (Avtal Attendo 2015) så förbehålls kommunen fortfarande rätten att göra 

avtalsuppföljningar av verksamheten. En viss diskrepans uppträder dock, i det här avtalet så 

förskjuts delar av uppföljningsarbetet till utföraren. Uppföljningen görs löpande på 
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individnivå, och på verksamhetsnivå uträttas det genom inskickad verksamhetsberättelse till 

kommunen. Det framgår heller inte när (tidsmässigt) kommunen utför sin uppföljning, dock 

att det kan ske ”icke anmälda uppföljningar”, men att utförarens verksamhetsberättelse 

årligen ska skickas in. Således är det, i 2015 års avtal, oklart ifall kommunen ska göra någon 

uppföljning, eller ifall det ansvaret ligger på utföraren och dennes årliga 

verksamhetsberättelse.  

I jämförelse med Upphandlingsmyndighetens exempel på uppföljningar, så ställer inget avtal 

miljökrav och således utförs det ingen uppföljning gällande miljöledningssystemet. Samtliga 

avtal ställer däremot krav på kvalitetsledningssystem: i avtalet 2010 så stipuleras det att 

utföraren ska arbete i enlighet med SOSFS 2006:11, vilket är en föreskrivelse från 

Socialstyrelsen om kvalitetsledningssystem. I avtalet från 2012 så stadgas det att utföraren 

ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbetet ska utgå ifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, men någon hänvisning – i likhet med 2010 och 

2015 – till vilka föreskrifter det är ges inte. I avtalet 2015 så ska utföraren ha ett 

kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 

2011:9, enligt vilket utföraren ska arbete för att förbättra och säkra verksamhetens kvalitet. 

Avtalen 2010 och 2012 föreskriver att kommunen årligen gör en genomgång av 

verksamhetens kvalitetsledningssystem. I 2015 års avtal så föreskrivs det att kommunen kan 

göra icke-anmälda uppföljningar där bland annat kvalitetsledningssystemet genomgås, 

annars så ska utföraren själv redovisa i en verksamhetsberättelse hur de har arbetat med det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Upphandlingsmyndigheten (2017) skriver att uppföljning av ett helt kvalitetsledningssystem 

inte är helt enkelt, men ett minimikrav är att de uppfyller de krav som ställs i Socialstyrelsens 

föreskrifter i SOSFS 2011:9. Vidare skriver de att kommunerna bör ställa ytterligare krav på 

utförarna gällande deras kvalitetsledningssystem och inte enbart hänvisa till föreskriften, 

eftersom det inte finns anvisningar som innefattar alla aktiviteter inom vård och omsorgen. 

Upphandlingsmyndigheten (2017, 22–23) skriver att kommunen även bör ställa krav på 

följande delar: kvalitetskontroll; kvalitetsstyrning; kvalitetssäkring samt kvalitetsutveckling. 

Kvalitetskontroll är ex post och kan uppföljas genom utförarens avvikelsehantering, och 

syftar till att utföraren inte ska göra samma misstag igen. Kvalitetsstyrning är dokumentation 

som säkerställer att utföraren har, exempelvis, säkerhetsrutiner kända för personalen, eller 
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att personalen har rätt kompetens under den tiden tjänsten utförs. Kvalitetssäkringen är ex 

ante och syftar till att utföraren har framtagna mätetal och mätbara mål, för att kunna visa i 

vilken utsträckning som verksamheten har (eller inte har) nått de kvalitetsmål som 

kontraktet avser utföraren att realisera. Kvalitetsutvecklingen sker löpande där utföraren 

själv ska utvärdera brukarens behov, samt hur dessa ska tillgodoses, för att sedan framställa 

en ’totalkvalitet’ utifrån det.  

Utifrån dessa fyra punkter så har samtliga avtal krav på dokumentering och inrapportering 

gällande avvikelserapportering enligt kvalitetskontrollen. Kvalitetsstyrningen regleras i form 

av kompetenskrav i samtliga avtal, både gällande verksamhetsansvarige och övrig personal. I 

avtalet från 2010 finns det inga stipulerade krav på rutiner, exempelvis vid missförhållanden 

enligt Lex Sarah. I avtalet 2012 stadgas det dock säkerhetsrutiner kring Lex Sarah, rutin kring 

avvikelsehantering samt rutin för synpunkts- och klagomålshantering. Samtliga rutiner 

stadgas även i avtalet 2015. Den tredje punkten, kvalitetssäkring, är ex ante – innan tjänsten 

utförs – och berör mätetal och mätbara mål som presenteras innan upphandlingen och 

kommer här inte beröras. Den sista punkten, kvalitetsutvecklingen, är ålagd till utföraren och 

regleras i samtliga avtal i och med en genomförandeplan som upprättas emellan utföraren 

och brukaren. Även om det i avtalet 2010 är otydligt vad genomförandeplanen är, så framgår 

det i avtalen 2012 och 2015 att den ska ligga till grund för det stöd som ges, samt användas i 

det dagliga arbetet.  

 

Uppföljning av kvalitetsresultat som Upphandlingsmyndigheten (2017, 27–28) ger exempel 

på, är omfattande och kvalitetsbegreppet är mångskiftande. Vid uppföljning av kvalitet så 

beskriver de sex olika kvalitetsområden: brukarnas självbestämmande och integritet; 

helhetssyn och samordning av andra insatser; trygghet och säkerhet; kunskapsbaserad 

tjänst; tillgänglighet inom tjänsten och effektiv socialtjänst (som syftar till att resurserna 

används på bästa sätt för att uppnå målen, och kommer inte att behandlas här). Avtalet från 

2010 beskriver ingenting om brukarnas självbestämmande eller integritet, och om 

samordning beskrivs det att utföraren ska samverka med kommunen och andra aktörer. 

Vidare så stipuleras det inte att tjänsten ska vila på vetenskaplig grund, och gällande 

trygghet och säkerhet för brukaren så omnämns endast rutiner för nyckelhantering. Vidare 

så ska varje brukare ha en kontaktperson och utföraren ska finnas tillgänglig på telefon 
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under den tid som föreskrivs i avtalet. I avtalen 2012 och 2015 så stadgas det att varje 

brukare ska ges inflytande och medbestämmande, detta i en genomförandeplan. I båda 

avtalen stadgas det även att samverkan ska ske ”mellan anhöriga och andra för brukaren 

viktiga personer och organisationer samt gode män och förvaltare i de fall sådana finns” 

(Avtal Attendo 2012 och 2015), och i 2015 års avtal föreskrivs det även att samverkan kan 

ske vid upprättande av vårdplan och individuell plan. Båda avtalen föreskriver säkerhet för 

den enskilde som säker nyckelhantering, och i avtalet från 2015 så har metoden ”Trygg och 

säker hemma” införts, som är en samverkan mellan primärvård, hemtjänst och hemvård som 

arbetar för att kvalitetssäkra vården. Bägge avtalen förklarar att verksamheten ska bedrivas 

på beprövad erfarenhet och evidens, samt att varje brukare ska ha tillgång till en 

kontaktperson, och finnas tillgänglig över telefon under den avtalade tiden.  

 

Den sista exemplifierade uppföljningspunkten, prestationsuppföljning, behandlar volym och 

pris, och ämnar huruvida kommunen säkrar att utföraren uträttar tjänsterna till de priser, 

och i den mängd, som det är avtalat om. Att uppfölja volymen kan inbegripa att kontrollera 

antalet besök, vårdtillfällen eller utfört de timmar som är avtalade, och att göra en 

uppföljning av priset kan det göras genom kontroller av fakturor. I vissa avtal så föreskrivs 

det att uppföljning av volym och pris görs i samband med kvalitetsuppföljningen, och i andra 

avtal är de oförenliga (Upphandlingsmyndigheten 2017, 25–26). I avtalet från 2010 så 

föreskrivs det att genomgång av volym sker vid den årliga kvalitetsgranskningen. Det stadgas 

inte i varken avtalen 2012 eller 2015 om volymgenomgång, och inte något avtal om 

priskontroller.  

Här ovan har de olika uppföljningssätten redogjorts för såsom de beskrivits av 

Upphandlingsmyndigheten samt stipulerats i avtalen. Under sektionen Avtalsuppföljningar 

från kommunen redovisas hur kommunen har arbetat med dessa. Fortsättningsvis kommer 

metoder, som i tabellerna ovan redovisats under ”övervakning”, att jämföras med de från 

Upphandlingsmyndigheten, samt sanktioner att redogöras för.            
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12.1.2 Metoder för övervakning i avtalen 2010–2015 för Attendo 

Av de metoder och verktyg som Upphandlingsmyndigheten (2017, 17; 53–55) ger exempel 

på, så återfinns egenrapportering och uppföljningsbesök i samtliga avtal, om än i olika 

utsträckning. Vidare återfinns uppföljning genom enkäter till brukare i avtalen 2012 och 

2015, och det skrivs även att intervjuer kan förekomma med personal, brukare, anhöriga och 

verksamhetsansvariga. Av de ytterligare verktyg och metoder myndigheten ger förslag på 

återfinns inget i något utav avtalen 2010–2015. Ett undantag är dock metoden ”Trygg och 

säker hemma” som stadgas i avtalet 2015.   

 

12.1.3 Ersättningsform och sanktioner i avtalen 2010–2015 för Attendo     

Vidare till ersättningsformer, så stadgar samtliga avtal att utföraren ges ersättning efter 

totalt antal beviljade hemtjänsttimmar. Med beviljade hemtjänsttimmar menas den tid som 

utföraren arbetar hemma hos brukaren, samt tid för planering, förflyttning, dokumentation 

etcetera. I avtalen 2012 och 2015 så stadgas det att en förskottsersättning utdelas varje 

månad efter det antal beviljade hemtjänsttimmar utföraren hade föregående månad. Det 

rör sig således om en fast ersättning efter hur Upphandlingsmyndigheten (2016, 15–17; 22–

23; 25) beskriver ersättningsformen. När det gäller fast ersättning, oavsett om det är genom 

anslag eller per brukare, så har bägge formerna negativa effekter på kvaliteten 

(Upphandlingsmyndigheten 2016, 23). I samtliga tre avtal stipuleras det att kommunen kan 

under avtalstiden ”övergå till ett system med ersättning för faktiskt utförd tid” (Avtal 

Attendo 2015). Klausulen kan ses som motsägelsefull; beviljade hemtjänsttimmar förstås 

som den tid utföraren arbetar i hemmet, men tillägget antyder att utföraren kan erhålla 

ersättning även om inget arbete i hemmet utförs. Alternativt så kan det förstås som att 

utföraren enligt det rådande systemet inte erhåller ersättning för övertidsarbete hos en 

brukare, men samtidigt kan ges ersättning ifall utföraren – mer eller mindre – vänder i 

dörren.    

Här kommer sanktioner att behandlas, och Kammarkollegiet (2011, 17) har som bekant 

föreslagit en sjustegstrappa med svängrum för dialog och rättning innan olika former av 

sanktioner används. Upphandlingsmyndigheten (2017, 18–19) föreslår en femstegstrappa. 

Oavsett så går det från dialog och rättelse, för att sedan successivt bli allvarligare, och detta 
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ska regleras i kontraktet. Men som syntes i tabellerna ovan så existerar det ingen form av 

sanktionstrappa i avtalet från 2010, utan där gällde det hävning utan föregående varning, 

och i avtalen 2012 och 2015 så utfärdas en varning och sedan hävning av kontraktet om 

ingen rättelse sker. Det är i samtliga tre avtal en lista på vilka förseelser som ger kommunen 

rätten att omedelbart häva kontraktet, exempelvis i avtalet 2010 så är en av dessa om 

utföraren försätts i konkurs, eller om utföraren gör sig ”skyldig till allvarligt fel i 

yrkesutövningen.” Vad som är ett allvarligt fel preciseras inte, vilket kan ge upphov till 

problem vid bedömning om vad som ska betraktas som allvarligt – framförallt när det inte 

sker i dialog med utföraren, utan hävning av kontraktet är det första och enda steget.    

Innan resultaten för Bäckbacka redovisas så ska det nämnas att det i avtalen 2012 och 2015 

föreskrivs att utföraren ska arbete enligt Umeå kommuns kvalitetsdeklaration, som går att 

finna på Umeå kommuns hemsida. Denna kvalitetsdeklaration (Socialtjänsten 2014) ger 

löften om bland annat personalen alltid visar legitimation, håller överenskomna tider, att 

brukaren får ett välkomstsamtal inom en vecka och att personalen har god kunskap i sitt 

yrke. I avtalen från 2012 och 2015 så omfattas utförarens uppdrag även av de mål och 

resultatmål som fastställs i äldrenämndens verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan 

(Äldrenämnden 2017) har för 2017 fyra kvalitetsmål, samt sex resultatmått. Eftersom denna 

verksamhetsplan ligger utanför den tidsram denna uppsats avser, och med det material som 

jag har att tillgå, så går inte att avgöra ifall tidigare verksamhetsplaner har haft samma mål. 

Därav kommer inga slutsatser här att dras.      

 

12.2 Resultat för Bäckbacka AB 

Här nedan kommer samma genomgång av resultatet som för Attendo ovan att föras. En sak 

måste först klargöras: jag har i olika omgångar begärt ut handlingar från Umeå kommun 

gällande Bäckbacka, och i första omgången så begärde jag ut det äldsta avtalet de hade med 

företaget. Detta tecknades 2006 och skulle gälla i tre år till 2009, för att sedan förlängas med 

ett år i sänder. Jag bad sedan om att få samtliga avtal som har slutits med Bäckbacka mellan 

2009–2016, alternativt dokumentation om förlängning av det existerande avtalet. Materialet 

jag sedan mottog var verksamhetsplaner och avtal gällande Bäckbackas bedrivande av 

hemtjänst, vilket inte är inom ramen för denna uppsats. Jag erhöll ingen dokumentation om 
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att avtalet från 2006 har förlängts eller att ett nytt avtal trätt i kraft. Det innebär att det finns 

totalt ett avtal mellan åren 2006 och 2015, och en möjlig tolkning är att avtalet automatiskt 

förlängs så länge det inte hävs, vilket föranleder mig att i fallet Bäckbacka utöka tidsramen 

så att det gäller från 2006 till 2015. Vidare kommer först en tabell att presenteras, och sedan 

jämföras med rekommendationer från Upphandlingsmyndigheten, som finns i tabell 4 ovan. 

Tabell 5: Avtal mellan Umeå kommun och Bäckbacka 2006 (Avtal Bäckbacka 2006). 

Verktyg Ja Nej Tydligt  
specifierat 

Not 

Övervakning     

- Avtalsuppföljning X  Ja Uppföljning ska ske årligen 

-  Anmälan vid Lex Sarah X  Ja Anmälan till kommunen 

- Upprättande av vårdplan X  Ja En individuell vårdplan ska finnas 

- Dokumenterat kvalitetsarbete X  Nej Rutiner för klagomålshantering, annars 

oklar innebörd 

- Avvikelserapportering X  Ja Rapporteras till berörd nämnd 

- Uppföljning och kontroll av  
medicinskteknisk utrustning 

X  Ja Sköts av Bäckbacka, enl. gällande 

föreskrifter (ospecifikt vilka) 

- Medicinskt ansvariga  
sjuksköterskor (MAS) 

X  Ja Stor tillsynsroll, något som redogörs för 

nedan 

- Årlig verksamhetsplan (VP) 
 

Sanktioner 

X  Ja VP:n ska beskriva kommande års 

målsättning; arbetssätt och verksamhetens 

innehåll 

- Hävning 
 
Erästtningsform/Belöningar 

   Föregående rättelse  

Inget belöningingssystem 

- Fast ersättningsform    Fast ersättning, individdifferentierad. 

Redogörelse nedan. 

     

 

Dokumentationsuppgifterna är ganska liknande de som stipuleras i avtalen med Attendo, 

och inget belöningssystem förekommer heller med Bäckbacka. En skillnad är de 

kvalitetssäkrande uppgifter som de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) har. MAS 

är ålagda det medicinska tillsynsansvaret inom särskilda boendeformer och ska säkerställa 

att brukarna får en god och säker vård. Det framgår att kontroll och tillsyn av hälso- och 
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sjukvård inom särskilda boenden sker regelbundet genom MAS, samt att anmälningar enligt 

lex Maria har delegerats till MAS. De ska även enligt avtalet upprätta rutiner för läkemedels- 

och avvikelsehantering och dokumentation (Avtal Bäckbacka 2006).   

 

12.2.1 Avtalsuppföljning i avtalet 2006 för Bäckbacka 

Vidare så stadgas det att kommunen när som helst ska kunna göra uppföljning och tillsyn av 

verksamheteten. Det beskrivs inte när (tidsmässigt) som uppföljning görs, men att den 

redovisas årligen och är offentlig, vilket ger orsak att tro att det är något som uträttas 

åtminstone en gång om året. Kvalitet, säkerhet och servicenivåer uppföljs i olika former. Likt 

avtalen med Attendo så ställs inget miljökrav och därav görs ingen uppföljning av 

miljöledningssystemet. Mot bakgrund av Upphandlingsenhetens (2017) förslag på 

uppföljningsformer, däribland av kvalitetsledningssystemet, så stadgas det enbart i avtalet 

att Bäckbacka ska bedriva ett dokumenterat kvalitetsarbete. Det ska innebära att det finns 

rutiner för klagomålshantering och avvikelsehantering, men det finns inget krav på att det 

ska bedrivas i enlighet med föreskrifter från Socialstyrelsen, som det gör i avtalen med 

Attendo. Det är utifrån avtalet svårt att uträtta en uppföljning gällande 

kvalitetsledningssystemet då det är vagt formulerat, samt att det är en tolkningsfråga 

rörande huruvida dokumenterat kvalitetsarbete bör likställas med systematiskt 

kvalitetsarbete i den mening Socialstyrelsen syftar till.   

På sidan 28 ovan så beskrevs ytterligare fyra krav kommunen bör ställa på utföraren, och 

inte enbart hänvisa till Socialstyrelsens föreskrifter. De fyra kraven 

Upphandlingsmyndigheten ger förslag på är: kvalitetskontroll; kvalitetsstyrning; 

kvalitetssäkring samt kvalitetsutveckling. Kvalitetskontroll syftar till att utföraren inte ska 

göra samma misstag igen genom, exempelvis, rutiner för avvikelsehantering. Genom 

kvalitetsstyrningen så kan utföraren styras genom krav på kompetens och att de arbetar 

genom metoder som i största utsträckning är vetenskapligt kontrollerade. Kvalitetssäkringen 

kommer som ovan att inte redogöras för. Kvalitetsutvecklingen är det sista steget i 

kvalitetsledningssystemet och inbegriper att utföraren själv ska utvärdera och analysera 

brukarens behov. Av dessa krav återfinns – i linje med kvalitetskontrollen - krav på rutiner 

för avvikelsehantering, klagomålshantering samt krav på rutiner gällande Lex Sarah-
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anmälningar. Det stadgas även kompetenskrav för verksamhetschefen, som ska ha en 

”lämplig utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper för att kunna […] utveckla och 

dokumentera kvaliteten för att nå målen.” (Avtal Bäckbacka 2006). De krav på Bäckbackas 

personal är att de ska ha en adekvat utbildning och erfarenhet, vilket är något otydligt och 

kan lämna det till en bedömningsfråga vid en uppföljning. Det stadgas även att 

omvårdnaden ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gällande utvärdering 

och analys av brukarnas behov så ska en individuell vårdplan upprättas, om än det inte 

framgår vad denna vårdplan ska användas till eller om den uppdateras genom åren.    

Vidare till uppföljning av kvalitetskrav så delas det in i sex kvalitetsområden, precis som 

tidigare med Attendo, och dessa är brukarnas självbestämmande och integritet; helhetssyn 

och samordning av andra insatser; trygghet och säkerhet; kunskapsbaserad tjänst; 

tillgänglighet och effektiv socialtjänst. Som tidigare kommer inte den sista punkten – effektiv 

socialtjänst – att jämföras med avtalet. Brukarnas självbestämmande och integritet stadgas i 

avtalet som följande: ”[N]är insatserna utförs ska Bäckbacka beakta den boendes 

självbestämmande, integritet och trygghet.” (Avtal Bäckbacka 2006). Det stipuleras även att 

brukarmedverkan ska förekomma i vissa former där den boendes intressen tas tillvara. 

Gällande helhetssyn och samordning så ska samarbete med frivilla organisationer eller 

volontärer eftersträvas som ett komplement till Bäckbackas insatser. Brukarnas trygghet och 

säkerhet tillgodoses delvis genom att deras boende ska vara larmutrustade och larmanrop 

ska besvaras senast inom tio minuter. Det ska med hänsyn till de boendes säkerhet även 

finnas en patientansvarig läkare för varje boende. Som tidigare nämnt så förklaras det att 

den bedrivna vården ska vila på vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet enligt 

Socialstyrelsens SOSFS 1993:17. Avslutningsvis så stadgas det att det ska finnas tillgång till 

legitimerade sjuksköterskor i aktiv tjänst dygnet runt, alla dagar i veckan.          

Den sista uppföljningspunkten, prestationsuppföljning, behandlar volym och pris och kan 

göras genom att kontrollera antalet besök, vårdtillfällen eller utfört de timmar som är 

avtalat. En uppföljning av priset så kan det göras genom kontroller av fakturor. I vissa avtal 

så föreskrivs det att uppföljning av volym och pris görs i samband med 

kvalitetsuppföljningen, och i andra avtal är de oförenliga (Upphandlingsmyndigheten 2017, 

25–26). Det framgår inte explicit i avtalet från 2006 att någon uppföljning av volym och pris 
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kommer uträttas, men det är möjligt att det ingår i verksamhetstillsynen, vars innebörd i sig 

är ospecifik. 

 

12.2.2 Metoder för övervakning i avtalet 2006 för Bäckbacka 

Av de tio metoder för kontroll och uppföljning som Upphandlingsmyndigheten (2017, 17) 

föreslår, så återfinns två av dessa i avtalet med Bäckbacka: egenrapportering (i form av 

verksamhetsplan) samt besök (anmälda och icke-anmälda). En reservation ges för punkten 

av uppvisande av certifikat, intyg eller dylika stödjande dokument, då dessa kan ha 

överlämnats till kommunen innan avtalet slöts, men det är ingenting som regleras i det 

aktuella kontraktet. Det innebär att aktiviteter såsom revisioner, utdelning av enkäter till 

brukarna eller fakturakontroller inte är något som någon part är ålagd att göra. Av de 

verktyg som Upphandlingsmyndigheten (2017, 53–55) ger förslag på så återfinns inget i 

avtalet med Bäckbacka 2006. 

 

12.2.3 Ersättningsform och sanktioner i avtalet 2006 för Bäckbacka 

Ersättningsformen för Bäckbacka är individdifferentierad. Det står i avtalet att ”[K]ommunen 

avgör respektive brukares nivå utifrån kommunens gällande modell för bedömning av 

vårdbehov.” (Avtal Bäckbacka 2006). Upphandlingsmyndigheten (2016, 17–18) beskriver att 

individdifferentierad ersättning är fast och utgår ifrån vardera brukare och dess olika behov 

av resursinsatser från utföraren, vilket föranleder mig att beteckna Bäckbackas ersättning är 

individdifferentierad.    

Avslutningsvis gällande sanktioner så utfärdas det en varning innan avtalet hävs, då det 

framgår att ”[P]art får häva detta avtal om […] och rättelse inte sker utan dröjsmål efter 

erinran.” (Avtal Bäckbacka 2006). Det går att tolka som att det utfärdas en föregående 

varning, men något annat av de trappstegsförslag Kammarkollegiet (2011, 17) ger förslag på 

återfinns inte i avtalet.  
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12.3 Avtalsuppföljningar från kommunen 

Jag bad av Upphandlingsenheten om att få samtliga avtalsuppföljningar som Umeå kommun 

har mellan åren 2009 till 2015 uträttat gällande Attendo. Av Äldrenämnden, i samband med 

avtalen för Bäckbacka, begärde jag även ut samtliga avtalsuppföljningar som kommunen har 

uträttat med Bäckbacka mellan åren 2006 till 2015. Jag har inte erhållit något dokumenterat 

material om uppföljning av Attendo, vilket kan förefalla märkligt då det explicit står i 2010- 

respektive 2012 års avtal att det är något som uträttas årligen.  

Gällande Bäckbacka så har Umeå kommun under perioden 2006 till 2015 utfört en 

avtalsuppföljning, vilket skedde 2013. Som material använde de sig utav Bäckbackas 

verksamhetsplan och de granskade även den sociala dokumentationen för samtliga personer 

i det särskilda boendet. De utförde även två intervjuer, i den ena med två undersköterskor 

och i den andra med verksamhetschefen, biträdande verksamhetschefen samt 

sjuksköterska. Umeå kommuns bedömning var att Bäckbacka hade bristande rutiner 

gällande lex Sarah, och något som snarast behövdes korrigeras. De bedömde även att det 

fanns brister i den sociala dokumentationen då inga journalanteckningar hade förts, utan 

enbart arbetsanteckningar av omvårdnadspersonalen. Umeå kommun förutsätter att 

verksamheten framöver för social journal, där det bland annat ska framgå när insatsen 

började, avvikelser från genomförandeplanen samt över händelser av vikt och hur den 

enskildes situation utvecklas. Avslutningsvis påpekar de att verksamheten bedrivs med god 

kvalitet, men genomförandeplanerna behöver utvecklas, så att det tydligt framgår i vilken 

utsträckning den enskilde, och i förekommande fall eventuella anhöriga har utövat 

inflytande över planeringen. Planerna behöver även utvecklas för att tydligare beskriva mål 

för insatserna, samt hur insatserna praktiskt ska genomföras för att kunna användas som 

underlag i det dagliga arbetet (Verksamhetsuppföljning 2013).    

Det beskrivs ingenting i avtalet från 2006 om krav på genomförandeplaner - begreppet 

”genomförandeplan” omnämns inte ens. Det är således underligt att uppföljningen 

inbegriper sådant som inte har stipulerats i avtalet. En möjlig förklaring till vad 

genomförandeplanen är finns i protokoll från en granskning av IVO (som presenteras nedan), 

där det framgår att en genomförandeplan upprättas samtidigt som vårdplanen, och 

informationen inhämtas från den enskilde, anhöriga, dokumentation etcetera och används 
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bland annat för nyanställda och vikarier att inhämta information om den enskilde 

(Inspektionen för vård och omsorg 2014d). 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde under 2014 en tillsyn av socialnämndens 

ansvarsområde gällande det särskilda boendet Bäckbacka. Tillsynen genomfördes i tre steg, 

där socialnämnden skulle skriftligt redogöra för hur de säkerställer att bedömda behov av 

hjälp och stöd har tillgodosetts i förhållande till den enskilde. Vidare så genomgick 

dokumentationen en granskning och intervjuer genomfördes (Inspektionen för vård och 

omsorg 2014a). Eftersom det här ligger utanför ramarna av denna uppsats så kommer det 

här inte föras någon större utläggning, däremot så ska IVO:s slutsatser och bedömning 

nämnas. Socialnämndens ordförande uppger även att det finns en rutin för att uppföljningen 

av det särskilda boendet ska ske regelbundet, men att detta inte görs. IVO konstaterar att 

uppföljning av den enskildes insatser på Bäckbacka idag (2014, det vill säga) axlas på 

omsorgspersonalen, som kontaktar verksamhetschefen när förändrat behov har 

konstaterats. Verksamhetschefen ska då kontakta biståndshandläggaren på kommunen som 

ansvarar för att uppföljning sker (Inspektionen för vård och omsorg 2014b). I protokollet fört 

med Umeå kommun så påpekas det även från verksamhetschefen på Bäckbacka att 

regelbunden uppföljning från kommunen saknas, och då uppföljning har påpekats av 

verksamhetschefen på boendet så har detta skett över telefon med biståndshandläggaren. 

Det beskrivs även att uppföljning via telefon ibland har gällt flera enskilda samtidigt 

(Inspektionen för vård och omsorg 2014c).         

Det har inte förekommit någon avtalsuppföljning av Bäckbacka eller Attendo efter IVO:s 

granskning. Vidare skriver Upphandlingsmyndigheten (2017, 30–31) att vid uppföljningar av 

utförare som riktar sig till allmänheten så bör resultatet offentliggöras. Det gäller framförallt 

utförare upphandlade enligt LOV för att öka medvetenheten hos de som själva ska få välja 

utförare.  

 

12.4 Kort om kvalitetssäkringen inom LOV  

Denna sektion syftar till att förklara den inneboende kvalitetssäkrande mekanismen inom 

Lag om valfrihetssystem. Kvalitetssäkringen ligger inte helt på institutionella arrangemang 

där kommunen granskar och rapporterar in avvikelser. Enligt LOV så har varje brukare rätten 
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att själv välja den utförare som denne vill. Det gör att brukare – vid tillgång till fullgod 

information och möjligheten att rangordna utförare – kan välja det bästa 

hemtjänstföretaget, samtidigt som de har möjlighet att byta utförare ifall de är missnöjda 

och således ”rösta med fötterna”. Ett sådant system ska slå ut utförare som levererar dålig 

kvalitet från marknaden, och kan ses som en inbyggd säkringsmekanism inom lagen.  

 

12.5 Sammanfattning resultat 

Här ovan har resultatet för samtliga företag presenterats, en kort redogörelse för hur 

kvalitetssäkrandet inom LOV samt avtalsuppföljning från kommunen och IVO:s granskning av 

socialnämnden. Givet den första frågeställningen så har jag kategoriserat in kommunens 

verktyg för kontroll i tre övergripande kategorier. Det finns en rik flora av kontrollmedel att 

tillgå, vilket Upphandlingsmyndigheten har framställt men som Umeå kommun i en viss 

utsträckning undgått tillämpandet av. Mot bakgrund av lagstiftningen och kommunallagens 

föreskrifter om kommunens ålagda uppgifter så föranleder bristen på avtalsuppföljningar – 

som IVO även har konstaterat – en undran gällande i vilken utsträckning som vården är i linje 

med vad som är lagstiftat. Enligt kommunallagen så ska den berörda nämnden säkerställa att 

utförarna agerar enligt policys som kommunfullmäktige har fattat, samt ytterligare krav som 

bland annat ställs i avtalen. I brist på uppföljningar är det oklart hur väl det efterlevs. 

Vårdplaner upprättas, såsom lagstiftningen föreskriver. De medel som kommunen använder 

sig av är, som bekant, listade ovan – men i brist på avtalsuppföljningar är det oklart ifall 

dessa är tillräckliga för att uppfylla kvalifikationerna på vad god vård är enligt hälso- och 

sjukvårdslagen. Däremot så ställs det krav på kvalitetsledningssystem, och även mer 

djupgående krav än enbart hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter.   

Givet den andra frågan så har samtliga kategorier (övervakning, ersättning och sanktioner) 

viktiga incitamentjusterande och kontrollerande effekter. Det är genom övervakning i form 

av avtalsuppföljningar som principalen säkerställer att agentens förehavanden är i linje med 

det avtalade, samtidigt som ersättningsformen är ex ante och ska justera agentens 

incitament innan verksamheten börjar bedrivas. I samtliga avtal med Attendo är 

ersättningsformen fast, vilket enligt Upphandlingsmyndigheten (2016) inte har positiva 

effekter på kvaliteten. I avtalet med Bäckbacka så är ersättningen individdifferentierad vilket 
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motverkar Bäckbacka från – i den mån det är möjligt – välja bort brukare som skulle kräva 

mer vård och således vara mer kostsamma. I samtliga avtal med såväl Bäckbacka som med 

Attendo så är hävningstrappan obefintlig, och i enbart tre avtal – Attendo 2012 och 2015; 

Bäckbacka 2006 – så föregicks hävningen med en varning. Det torde riskera att urvattna 

hotet om hävning samtidigt som det ger tolkningsföreträde till byråkrater på Umeå kommun 

att avgöra ifall liggsår hos en brukare bedöms vara ett allvarligt fel i tjänsteutövningen. 

Samtidigt som ifall Attendo, hypotetiskt, är Umeås bästa utförare av hemtjänst i flera år, för 

att sedan göra sig skyldig till ett ”allvarligt fel i yrkesutövningen”, bör då avtalet direkt 

hävas? Enligt stadgarna i kontraktet så är det ett korrekt förfarande oavsett vad det 

”allvarliga felet” är.  

Mot bakgrund av teorin om principalen och agenten så kommer agenten att smita från att 

utföra sina ålagda uppgifter till förmån av sitt egenintresse ifall principalen saknar 

verkningsfulla kontrollverktyg. Gällande utförare upphandlade enligt LOV så finns där 

inbyggda säkringsmekanismer, men det förutsätter att brukarna av tjänsten har tillgång till 

fullgod information och kan rangordna sina alternativ och handla därefter – vilket inte alltid 

sker. Rimligtvis så har ändå brukarnas val och omval en viss kvalitetssäkrande funktion, men 

det ska inte inskränka kommunens ansvar och den betydande funktion som avtalet fyller. 

Det är osäkert vad som ligger i Attendos och Bäckbackas egenintresse, det kan mycket väl 

vara att utföra en så kvalitativ vård som möjligt och känna stolthet i det, vilket är viktigt att 

framhålla och inte lagbundet utgå ifrån att det är att öka den ekonomiska vinsten. Men ifall 

det är en ökad avkastning som de båda företagen strävar efter, så mot bakgrund av att 

hävningsrätten som stadgas i avtalen är otydlig och riskerar att undergrävas, tillsammans 

med en fast ersättning som inte tar hänsyn till hur mycket vård som ges vid varje tillfälle 

(med undantag för Bäckbacka) och rutiner för avtalsuppföljning som inte efterlevs, så tycks 

möjligheten för agenten att smita påtaglig.  

    

Avslutning 

I november 2017 så hade Uppdrag Granskning (UG) ett reportage om ”paradisläckan”, där 

det avslöjades om personer och företag som har förvaltat kapital på Malta. En av dessa var 

Leif Östling, dåvarande ordförande för Svenskt Näringsliv, och i reportaget så fick han frågan 



41 
 

av en reporter på UG om dessa uppgifter. I Östlings svar så ställde han bland annat frågan 

”vad fan får jag för pengarna?”, något som sedan febrilt har diskuterats i media. Vidare 

kommer jag inte diskutera varken skattemoral, det svenska skattesystemet eller dylika 

frågor, utan snarare bokstavligt tolka Östlings fråga och ommodellera den i förhållande till 

uppsatsen; hur vet vi vad vi får för skattepengarna?  

Den frågan är lika central som den dessvärre förblir obesvarad. Eftersom detta är ett ganska 

outforskat område så syftade min uppsats till att minska den kunskapsluckan, om än jag inte 

kommer kunna generalisera resultatet. I periferin av denna uppsats så framträder även en 

längre delegationskedja av ansvarsfördelning och principal-agent-förhållanden, nämligen 

genom: medborgare - valda politiker - tillsatta tjänstepersoner - privata utförare och 

slutligen brukarna. Denna samhällskedja går att göra såväl längre som mer invecklad, men 

denna elementära kedja räcker för sammanhanget. Brukarna är här principaler som väljer 

politiker, som i sin tur beslutar den kommande politiken, som i sin tur når brukarna i bland 

annat formen av vilka företag som tillåts utföra tjänsten. Däremellan återfinns 

tjänstepersonerna som är agenter åt politikerna, medborgarna och brukarna, men även 

principaler över utförarna. Därtill har vi medborgarna som är principaler och som genom 

skattemedel finansierar verksamheten, och till sin hjälp har medier att övervaka samtliga 

agenter. Här uppträder således ett invecklat nät av olika delegationskedjor som denna 

uppsats enbart har fångat en fraktion av.  

Initialt så var ett av mina tänkta uppsatsämnen att utföra en jämförande studie mellan olika 

kommuner, och då specifikt att mäta kunskapsnivån hos de tjänstepersoner som har hand 

om upphandlingar enligt LOU och LOV. Hur kunskapen skulle mätas, eller vad för kunskap 

som skulle mätas, lämnar jag osagt. Men eftersom upphandlingsförfarandet är en 

komplicerad process, och där felaktigheter kan bli såväl tidsödande som kostsamma, så är 

det viktigt att det går rätt till från start. Nu föll mitt val på avtalsuppföljningar i Umeå 

kommun, men mitt andra tänkta uppsatsämne kan lämnas som förslag på ett framtida 

forskningsområde. 
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