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Sammanfattning 

 

Uppsatsen syftar till att jämföra Umeå kommun som för tillfället inte tillämpar lagen om 

valfrihet i upphandling av särskilt boende med Stockholms stad som gör det. Sverige står 

inför en utmaning med en åldrande befolkning och kraven på en välfungerande äldreomsorg 

ökar vilket gör det intressant att undersöka de system för äldreomsorg som idag tillämpas. 

Studiens problem analyseras genom teoretiska ramverk kopplade till NPM och som grund 

ligger teorin om ”demokratins svarta hål” vilken berör förskjutningen av ansvarsutkrävande 

från den politiska nivån till de utförande tjänstemännen. Vidare uppmärksammas en teori 

gällande kommuners paradoxer och ett resonemang om hur valfrihet och rättvisa står i 

möjlig kontrast till varandra. Den insamlade empirin har tagits fram genom intervjuer med 

tjänstemän och ombudsman i de två kommunerna. Resultaten visar att de mest märkbara 

skillnaderna ligger i synen på valfrihet rent generellt. Medan det mer kommunalt inriktade 

Umeå kommun fokuserar på värden som jämlikhet, trygghet och stabilitet har det mer privat 

orienterade Stockholms stad ett större fokus på individualism, flexibilitet och mångfald. Det 

förefaller sig även som att den upplevda valfriheten är viktigare än den reella valfriheten 

som verktyg för demokratiskt inflytande över välfärden.  

 

 

Nyckelord: kommunal upphandling; lagen om valfrihetssystem; särskilt boende; 

äldreomsorgens kvalitet; individcentrering; kvalitativ metod; teorin om demokratins svarta 

hål; valfrihetens paradoxer.  
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel ges en redogörelse för det vetenskapliga problem som ligger 

till grund för studien. Vidare presenteras det syfte och de frågeställningar som uppsatsen 

ämnar besvara följt av ett avsnitt där avgränsningarna presenteras. Slutligen framställs 

resterande del av dispositionen. 

 

1.1 Problemformulering 

Genom samhällets utveckling och över tid förbättrade levnadsstandard ökar i allt större 

utsträckning de svenska medborgarnas livslängd. Detta gör att Sverige står inför en 

utmaning med en ständigt åldrande befolkning, något som även skapar utmaningar och 

sätter större press på samhället att organisera en äldreomsorg som fungerar väl och finns 

tillgänglig för alla i behov.1 Äldreomsorgens utmaningar samt hur dessa bäst går att möta 

är mycket central i den politiska debatten och huruvida privata aktörer ska vara en del av 

den historiskt väl rotade offentliga modellen för äldreomsorgsutförande i Sverige är en 

återkommande stötesten mellan riksdagens partier. Vårdskandaler har präglat 

medierapporteringen inom området och individuella historier om tragiska levnadsöden har 

skapat skärrande rubriker som Sveriges medborgare ständigt möts av.2  

 

Kommunerna är ansvariga för att besluta i frågor gällande äldreomsorgen inom de ramar 

som satts upp av regering och riksdag. 2009 införde den dåvarande regeringen lagen om 

valfrihetssystem (LOV) som skapade möjlighet för kommunerna att konkurrensutsätta 

verksamheten genom att låta brukarna av äldreomsorgen själva välja utförare bland de 

aktörer som finns i kommunen. Kommunen har sedan ansvar att säkerställa kvalitet och 

uppföljning av verksamheten efter upphandlingens slut.3 Då införandet av LOV är frivilligt 

varierarar upphandlingssystemen mellan, men också inom kommunerna. Flera kommuner 

tillämpar LOV på hemtjänst medan endast 20 kommuner tillämpar LOV på särskilt boende. 

Rimligt att anta är därför att införandet LOV på särskilt boende kommer med en hel del 

                                                      
1 Folkhälsomyndigheten. Åldrande befolkning. 2013. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/ (Hämtad 

2018-03-12) 
2 Sandberg, Monika. Medierna frossar i vårdskandaler. Dagens Samhälle. 2013-03-15. 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/medierna-frossar-br-i-vardskandaler-4670 (Hämtad 2018-03-10) 
3 Socialstyrelsen. Valfrihetssystem i kommunen. 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/valfrihet (Hämtad 2018-03-09) 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/medierna-frossar-br-i-vardskandaler-4670
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/valfrihet
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utmaningar men också möjligheter och dessa kommer ligga till grund för uppsatsen som 

jämför två kommuner med olika upphandlingssystem.4  

 

Särskilt boende definieras i uppsatsen som ett samlingsnamn för flera olika boendeformer 

dit äldre med behov av vård och omsorg kan flytta. Gemensamt för de särskilda boendena 

är att det krävs ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare för att den enskilde 

ska ha möjlighet att flytta in. I beslutet sammanfattas den äldres behov för att kunna avgöra 

vad för typ av boende den äldre behöver. Olika kommuner har olika boendealternativ men 

de kan ta sig i form av vård och omsorgsboende, demensboende eller gruppboende 

exempelvis där alla äldre har en egen lägenhet i ett större hus med hjälp dygnet runt.5 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader lagen om valfrihet ger genom att 

jämföra Stockholms kommun som tillämpar LOV för särskilt boende med Umeå kommun 

som ej gör det. Eftersom endast 20 av 290 kommuner i Sverige har valt att införa LOV i 

upphandling av särskilt boende finns det anledning att anta att införandet kommer med vissa 

utmaningar. Det är därav av relevans att jämföra Stockholm kommun med Umeå kommun 

utifrån denna aspekt för att belysa de skillnader de olika upphandlingssystemen ger.6 

 

1.3 Frågeställningar 

För att besvara uppsatsens syfte med tillfredställande resultat utgår arbetet ifrån dessa 

frågeställningar: 

• På vilket sätt arbetar Stockholms stad och Umeå kommun med individcentrering 

inom äldreomsorgen? 

• Genom vilka medel säkerställer kommunerna att utförarna håller god kvalitet?  

• Hur arbetar kommunerna med att tillgodose platser till de beviljade och vilka 

utmaningar finns på detta område? 

 

De aspekter uppsatsen ämnar jämföra de två kommunerna utifrån har tagits fram med 

beaktning till vad som ofta anses vara åtskillnader mellan kommunal och privat verksamhet 

                                                      
4 Sveriges Kommuner och Landsting. Valfrihetssystem i kommuner 2018 - Beslutsläget i införandet av 

LOV.https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialo

msorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html (Hämtad 2018-05-03) 
5 Boverket. Flytta till särskilt boende. 2015. https://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Sarskilt-boende-/ 

(Hämtad 2018-04-30) 
6 Sveriges Kommuner och Landsting. Valfrihetssystem i kommuner 2018 - Beslutsläget i införandet av 

LOV.https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialo

msorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html (Hämtad 2018-05-03) 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html
https://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Sarskilt-boende-/
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html
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så som individcentrering, kötid till boendeplats samt kvalitetsaspekter. Denna avgränsning 

har för avsikt att rama in delar av de skiljelinjer och likheter som kan tänkas finnas mellan 

två kommuner med olika upphandlingssystem för särskilt boende.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att genomföra arbetet med gott resultat inom den tidsram som föreligger avgränsas 

uppsatsen väsentligt. Inom området äldreomsorg i anknytning till LOV finns fler områden 

att studera. Flera kommuner tillämpar LOV på hemtjänst då dessa verksamheter kan anses 

ha enklare att anpassa sig till det behov som råder. Endast 20 kommuner använder sig dock 

av LOV i upphandling av särskilt boende vilket gör frågan mer intressant att undersöka.  

 

Frågeställningarna avgränsar också vilka områden studien ämnar att jämföra de två 

kommunerna utifrån. De områden som jämförs är hur kommunerna arbetar med 

kvalitetssäkring, individcentrerad vård samt att tillgodose de beviljade med platser. 

 

1.5 Disposition 
 
I kapitel 1 beskrivs studiens problemformulering och syfte och frågeställningar motiveras. 

Vidare presenteras de avgränsningar som vidtagits för uppsatsen. 

 

I kapitel 2 framställs bakgrundsinformation om biståndsprocess, upphandling och 

organisationsformer inom äldreomsorg med relevans för förståelsen av den fortsatta 

uppsatsen. Fortsättningsvis behandlas de aktuella systemen för Umeå kommun samt 

Stockholms stad.  

 

I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska ramverk och uppsatsen sätts i sammanhang till 

tidigare forskning på området. Begreppen valfrihet och värdegrund som är av större vikt för 

uppsatsen förklaras. 

 

I kapitel 4 redogör författaren för den metod som ligger till grund för arbetet och diskuterar 

metodens styrkor och svagheter samt presenterar vad för material uppsatsen behandlar. 

 

I kapitel 5 skildras uppsatsen insamlade empiri för att senare analyseras i kapitel 6. 

 

I kapitel 6 analyseras empirin från kapitel 5 och kopplas ann till de teoretiska ramverk som 

redogörs för i kapitel 3. 
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I kapitel 7 sammanfattas de viktigaste slutsatserna av arbetet och uppsatsen diskuteras i 

slutligen ur ett större perspektiv. 

 

2. Bakgrund 

I kapitel 2 framställs bakgrundsinformation om biståndsprocess, upphandling och 

organisationsformer inom äldreomsorg med relevans för förståelsen av den fortsatta 

uppsatsen. Fortsättningsvis behandlas de aktuella systemen för Umeå kommun samt 

Stockholms stad.  

 

2.1 Från ansökan till beslut 

För att få plats på särskilt boende får den enskilde individen själv ansöka om detta i den 

kommun personen är skriven i enligt Socialtjänstlagen (SoL). En utredning av den sökandes 

behov kan endast starta om den enskilde själv önskar.7 Det är biståndshandläggarna i 

kommunerna som är ansvariga för att informera om kommunens äldreomsorg, ta emot 

ansökan, utreda den sökandes behov samt besluta vilket stöd den enskilde har rätt till. 8 Alla 

ansökningar ska enligt 4 kap §1 socialtjänstlagen leda till beslut och i de fall ansökningarna 

berör individuellt anpassade insatser så som plats på särskilt boende krävs en individuell 

behovsprövning. Vad som beslutas blir sedan underlag för vilka insatser som ska 

genomföras och den enskilde har också rätt att överklaga beslut som fattats enligt SoL. 

Beslutet är delvis flexibelt och delger vilka behov den enskilde har samt kan innehålla 

riktlinjer för hur ofta en viss insats bör genomföras men kan ej detaljstyra utförandet genom 

att precisera dagar eller andra detaljer för insatser, detta sker först när beslutet verkställs. 

Beslutet har heller ingen skyldighet att redogöra för vilket boende en sökande bör placeras 

vid utan bestämmer endast vilken insats som bör införas.9  

 

Utredningen ska enligt Förvaltningslagen genomföras ”så skyndsamt som möjligt” utan att 

säkerhetsaspekter som opartiskhet och objektivitet äventyras. Vad som anses som 

skyndsamt är sedan en tolkningsfråga att ta ställning till i varje enskilt ärende.10 När beslutet 

                                                      
7 Socialstyrelsen. Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – ansökan. 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgansokan (Hämtad 2018-04-30)  
8 Seniorval. Biståndshandläggarens roll. http://seniorval.se/bra-att-veta/bistandshandlaggarens-roll-0 

(Hämtad 2018-05-01) 
9 Socialstyrelsen. Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – beslut. 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgbeslut (Hämtad 2018-04-30)  
10 Socialstyrelsen. Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – utredning. 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgutredning (Hämtad 2018-04-30)  

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgansokan
http://seniorval.se/bra-att-veta/bistandshandlaggarens-roll-0
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgbeslut
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgutredning
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är fattat skall det verkställas i kommunen omedelbart. Ett ärende anses verkställt när den 

beviljade har tackat ja till en plats och flyttat in, tackar den enskilde nej till en plats anses 

ärendet fortfarande inte som verkställt. Om den beviljade tackat nej med grund i egna 

preferenser men behovet av boende kvarstår anses ärendet fortfarande ej verkställt och 

nämnden kan heller ej i sådant fall dra tillbaka ett beslut endast med grund i att den enskilde 

tackat nej. Ärenden som ej verkställts inom tre månader har kommunerna skyldighet att 

anmäla till tillsynsmyndigheten inspektionen för vård och omsorg, IVO.11  

 

2.2 Organisationsformer inom äldreomsorg 

Äldreomsorgen styrs som redan nämnt av varje enskild kommun som också är ansvarig för 

att kvalitetssäkra äldrevården genom uppföljning och utvärdering av verksamheterna. 

Särskilda boenden kan dock drivas i såväl kommunal som privat regi, dessutom kan den 

privata regin variera beroende på om det drivs av ett företag eller någon form av ideell 

organisation.  Utöver regi kan det särskilda boendet ha olika driftsform inom vilken man 

skiljer på egen regi och entreprenad. Egen regi innebär att en privat aktör både äger och 

utför tjänsten, detta är vanligare i kommuner som tillämpar lagen om valfrihet på särskilt 

boende då incitamenten ökar att investera i eget ägande när man kan konkurrera fritt om 

brukarna som själva väljer utförare. Entreprenad innebär att kommunen genom upphandling 

samlar in anbud från aktörer som vill driva de särskilda boendena som ligger på anbud. 

Under dessa förutsättningar får den aktör som står för det vinnande anbudet vanligtvis driva 

verksamheten tills avtalstiden löper ut varvid en ny upphandling sker. Detta är en vanligt 

förekommande driftsform i kommuner som tillämpar LOV för särskilt boende såväl som i 

de som inte gör det.12 

 

2.3 Kommunerna tillämpar olika upphandlingssystem 

Vid upphandling av äldreomsorg tillämpar olika kommuner olika system. Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) tillämpas i upphandling av särskilt boende i många 

kommuner, LOU innebär att aktörer får lämna anbud på de tjänster kommunen valt att lägga 

ut för upphandling. Sedan väljer kommunen de tjänster som stämmer överens med deras 

                                                      
11 Socialstyrelsen. Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – verkställighet. 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgverkstall (Hämtad 2018-04-30)  
12 Seniorval. Organisationsformer inom äldreomsorg. http://seniorval.se/bra-att-veta/organisationsformer-

inom-aldreomsorg  (Hämtad 2018-05-10) 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/rattssakeraldreomsorgverkstall
http://seniorval.se/bra-att-veta/organisationsformer-inom-aldreomsorg
http://seniorval.se/bra-att-veta/organisationsformer-inom-aldreomsorg
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kravspecifikation till bästa möjliga pris.13 Denna upphandlingsprincip kan öppna upp för 

såväl privata som kommunala aktörer och valet av vilka aktörer som vinner anbuden ligger 

inom kommunens beslutandekompetens.14 En del kommuner har i olika stor utsträckning 

valt att konkurrenssätta äldreomsorgen ytterligare och låter brukaren själv välja utförare av 

äldreomsorg genom lagen om valfrihetssystem (LOV).15 Detta innebär att alla aktörer som 

uppfyller anbudskraven måste antas för att sedan fritt konkurrera om de som brukar 

äldreomsorgen.16 

 

2.4 Stockholms stad  

Stockholms stad är en av de 20 kommunerna i Sverige som tillämpar LOV på särskilt 

boende vilket innebär att den enskilde vid beslut om vård och omsorgsboende själv får välja 

vilket boende hen vill hamna på. Vid beviljat bistånd ska biståndshandläggaren vara 

behjälplig med information om valfrihetssystemet samt information om de olika 

boendealternativen så att den beviljade kan göra ett aktivt val av boende. Detta kan ske 

genom såväl skriftligt material som besök på de olika boendena. Den sökande skall också 

informeras om var på Stockholm stads hemsida information om alternativen finns att 

tillgå.17 

 

Stockholm stad har en uppsjö av profilerade boenden att tillgå. Det finns såväl avdelningar 

som hela boenden som är språk och kulturinriktade inom så väl judendom, persiska, finska 

och spanska för att ge några exempel. Av dessa boenden är en klar majoritet drivna i privat 

regi eller som entreprenad.18 

 

                                                      
13 Umeå kommun. Upphandling och inköp. 2018. 

http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.bbd1b101a585d704800083

183.html (Hämtad 2018-05-02) 
14 Sveriges Kommuner och Landsting. Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV. 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen/overlamnaver

ksamhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html (Hämtad 2018-05-02) 
15 Sveriges Kommuner och Landsting. Valfrihetssystem, LOV, information och stödmaterial. 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/valfrihetssyst

eminformationochstodmaterial.1969.html (Hämtad 2018-05-02)  
16 Sveriges Kommuner och Landsting. Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV. 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen/overlamnaver

ksamhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html (Hämtad 2018-05-02)  
17 Svensson, Annelie. Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och 

omsorgsboenden. TjänsteutlåtandeStockholm: Äldreförvaltningen 2016, 5-6. 

http://www.stockholm.se/PageFiles/130322/Till%C3%A4mpningsanvisningar%20k%C3%B6hantering%20

v%C3%A5rd%20och%20omsorgsboende.pdf  
18 Stockholms stad. Hitta rätt vård- och omsorgsboende för dig. http://hitta.stockholm.se/v%C3%A5rd-och-

omsorgsboende (Hämtad 2018-05-12) 

http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.bbd1b101a585d704800083183.html
http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.bbd1b101a585d704800083183.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen/overlamnaverksamhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen/overlamnaverksamhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/valfrihetssysteminformationochstodmaterial.1969.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/valfrihetssysteminformationochstodmaterial.1969.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen/overlamnaverksamhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen/overlamnaverksamhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html
http://www.stockholm.se/PageFiles/130322/Till%C3%A4mpningsanvisningar%20k%C3%B6hantering%20v%C3%A5rd%20och%20omsorgsboende.pdf
http://www.stockholm.se/PageFiles/130322/Till%C3%A4mpningsanvisningar%20k%C3%B6hantering%20v%C3%A5rd%20och%20omsorgsboende.pdf
http://hitta.stockholm.se/v%C3%A5rd-och-omsorgsboende
http://hitta.stockholm.se/v%C3%A5rd-och-omsorgsboende
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Den som blivit beviljad insats i form av särskilt boende kan maximalt stå i kö till tre olika 

alternativ för boende samtidigt. Om platser inte finns tillgängliga på något av dessa inom 

två månaders väntetid skall ett likvärdigt alternativ erbjudas där ledig plats finns att tillgå. I 

de fall det likvärdiga alternativet accepteras kan den enskilde fortfarande välja att stå kvar i 

kö för sitt förstahandsalternativ och i sådant fall flytta om en lägenhet där skulle bli ledig. 

Den enskilde kan också önska att endast stå i kö till ett boende och avstå från att bli erbjuden 

likvärdiga alternativ om endast ett specifikt boende är av intresse. Under omständigheter 

som gör att den beviljade ej vill välja utförare tillämpar Stockholms stad närhetsprincipen 

och erbjuder den beviljade en plats på det geografiskt närmaste boendet som har lediga 

platser vid tillfället, denna process benämns som ickevalsalternativet. Beslutet om beviljat 

bistånd kan endast dras tillbaka om den enskilde själv begär det, beslutet dras aldrig in 

endast med grund i att den enskilde tackar nej till ett boende. Vad som sker om en beviljad 

tackar nej är att denne försvinner ifrån den kön men kan dock stå kvar i köer för andra 

boenden. I de fall den beviljade väljer att tacka ja till en erbjuden plats i något av de tre 

önskade boendena stryks personen automatiskt ifrån andra köer för vård och 

omsorgsboende.19 

 

I Stockholm stad tillämpas även principen om parboende vilket innebär att ett par där endast 

den ena parten har fått beviljat bistånd till vård och omsorgsboende ändå har rätt att 

tillsammans flytta till en lägenhet på lämpligt boende, något som regleras i Socialtjänstlagen 

och anses vara en viktig del i säkerställandet av en skälig levnadsnivå. Lägenheter eller rum 

som är särskilt lämpade för par kan därför erbjudas till par i första hand även om andra 

väntande står före på kölistan. För att säkerställa att par där båda har beviljade biståndsbeslut 

har möjlighet att bo tillsammans eller i nära anslutning till varandra visas även detta extra 

hänsyn vid ansökan av särskilt boende.20 

 

I rapporten öppna jämförelser av äldreomsorg från 2017 av Socialstyrelsen tillsammans med 

Sveriges Kommuner och Landstings ligger Stockholms stad på rank 143 av 257 kommuner. 

Svaren visar att 82% av de boende på särskilt boende i sin helhet är nöjda med den vård och 

omsorg som bedrivs.21 Gällande inflytande och tillräckligt med tid på särskilt boende, vilket 

känns relevant för frågeställningen rörande individcentrerad vård, visar den öppna 

jämförelsen att Stockholm stad har en rank på 223 av 257 kommuner. I den statistiskt 

                                                      
19 Svensson, Annelie, 6-9.  
20 Ibid, 5.  
21 Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen. Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 

2017. 2018, 73. https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2 

https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2
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genomförda undersökningen visar detta att 33% anser sig ha inflytande och tillräckligt med 

tid i särskilt boende.22 

 

2.5 Umeå kommun 

Umeå kommun tillämpar för tillfället inte LOV i upphandling av särskilt boende vilket 

innebär att den som fått en beviljad biståndsansökan ej har möjlighet att välja vilket boende 

hen önskar hamna på. Det finns både privata och kommunala boendealternativ i kommunen 

men var den beviljade hamnar avgörs beroende på var det finns plats att tillgå.23 Den som 

ansöker har rätt att lämna önskemål på boende samt tacka nej om den sökande blir erbjuden 

en plats den ej är nöjd med, något som dock resulterar i att den sökande åter hamnar längst 

ned i väntelistan för särskilt boende.24 Med ett beviljat biståndsbeslut är den sökande i Umeå 

kommun garanterad att bli erbjuden en plats inom tre månader från det att den ansöker.25 

 

Individcentrerad vård har tagit allt större plats i debatten om värdegrund senaste åren. Umeå 

kommun har en avdelning på ett av sina vård och omsorgsboenden som är språkprofilerade 

där hela avdelningen är bemannad med finskspråkig personal. Utöver det finns inga andra 

profileringar med fokusering på annat än vårdmässiga behov.26 I de fall den sökandes 

partner ej har ett beviljat biståndsbeslut men vill flytta med till det särskilda boendet 

tillgodoses detta i största möjliga mån, beroende på om lägenheter stora nog finns att tillgå. 

Detta sker genom att den beviljades partner betalar en avgift för så kallat medboende.27 

 

I Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser av 

äldreomsorg från 2017 ligger Umeå Kommun på ranking 86 av 257 i allmän nöjdhet med 

särskilt boende. Resultaten visar att 85% av de som bor på särskilt boende är nöjda med det 

                                                      
22 Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen. Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 

2017. 2018, 57. https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2 
23 Umeå Kommun. Vård – och omsorgsboende. 2017. 

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende.4.65771eb14

bfe25fed220684.html (Hämtad 2018-05-07) 
24 Seniorval. Äldreboende Umeå. http://seniorval.se/aldreboende/umea (Hämtad 2018-05-07) 
25 Umeå Kommun. Vanliga frågor och svar. 2018. 

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/aldre/vilketstodkanmanfa/ansokaomstodochomsorg/frag

orochsvar.4.9a01f3d124799ea4c38000107.html (Hämtad 2018-05-07) 
26Umeå Kommun. Ersboda vård – och omsorgsboende. 2018. 

https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/aldre/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboenden

iumeakommun/ersboda.4.1b0b67e614e4316f0733ec.html (Hämtad 2018-05-19) 
27 Umeå Kommun. Vård – och omsorgsboende. 2017. 

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende.4.65771eb14

bfe25fed220684.html (Hämtad 2018-05-07) 

https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende.4.65771eb14bfe25fed220684.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende.4.65771eb14bfe25fed220684.html
http://seniorval.se/aldreboende/umea
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/aldre/vilketstodkanmanfa/ansokaomstodochomsorg/fragorochsvar.4.9a01f3d124799ea4c38000107.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/aldre/vilketstodkanmanfa/ansokaomstodochomsorg/fragorochsvar.4.9a01f3d124799ea4c38000107.html
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/aldre/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/ersboda.4.1b0b67e614e4316f0733ec.html
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/aldre/vardochomsorgsboende/vardochomsorgsboendeniumeakommun/ersboda.4.1b0b67e614e4316f0733ec.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende.4.65771eb14bfe25fed220684.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/boendensarskilda/vardochomsorgsboende.4.65771eb14bfe25fed220684.html
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sammantagna intrycket och erfarenheterna av omsorgen. 28 Inom området inflytande och 

tillräckligt med tid på särskilt boende har Umeå kommun i den öppna jämförelsen en rank 

på 126 av 257 vilket grundas i att 42% av de som bor på särskilda boenden tycker att de får 

inflytande och tillräckligt med tid.29 

 

3. Teori och tidigare forskning 

I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska ramverk och uppsatsen sätts i sammanhang till 

tidigare forskning på området. Begreppen valfrihet och värdegrund som är av större vikt för 

uppsatsen redogörs för. 

 

3.1 Hemtjänst i fokus för tidigare forskning 

Äldreomsorg med fokus på lagen om valfrihetssystem är i tidigare forskning ett 

återkommande ämne. Feltenius och Wide arbetar med ämnet i sin artikel Deltagardemokrati 

eller affärsangelägenhet? - Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg om 

äldres påverkansmöjligheter av den lokala äldreomsorgen genom pensionärsföreningar. 

Artikeln presenterar två alternativ för äldres påverkan genom pensionärsföreningar i en 

marknadiserad äldreomsorg: det ena med antagandet att marknadiseringsprocessen av 

välfärdsproduktionen bygger på effektivitet och ekonomiska värden som ej tar hänsyn till 

medborgarnas påverkan i form av pensionärsgrupper, det andra alternativet menar att 

marknadiseringen inte påverkar de deltagardemokratiska möjligheterna tack vare aktiv 

medverkan i beredning av upphandlingar och valfrihetssystem.30 

 

Marknadisering av den svenska välfärden är i fokus även i Linda Mobergs 

doktorsavhandling Marketization in Swedish Eldercare - Implications for Users, 

Professionals, and the State. I avhandlingen skriver Moberg i artikeln User choice in 

Swedish eldercare – conditions for informed choice and enhanced service quality om 

huruvida äldre människor inom ramen för lagen om valfrihet gör informerade val. Resultatet 

av artikeln visar att informationen var bristande och att man ej kan anta att de äldre som 

                                                      
28 Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen. Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 

2017. 2018, 79. https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2  
29 Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen. Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 

2017. 2018, 63. https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2 
30 Feltenius, David & Wide, Jessica. Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet?: Om kollektivt deltagande 

i en marknadiserad äldreomsorg. 2015. 

Statsvetenskaplig Tidskrift, 117(4): 95-123. 587-588. 

https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2
https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-674-2
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väljer äldreomsorgsutförare gör fullt informerade val. Utifrån det perspektivet menar 

Moberg att valfriheten inte fungerar idealiskt.31  

Vad dessa två vetenskapliga skrifter har gemensamt och som även stämmer överens med 

den bild litteraturöversikten på området givit är att mycket tidigare forskning av LOV berör 

hemtjänst. Betydligt mindre material finns att finna om LOV i sammanhang med 

upphandling av särskilt boende. Möjligen beror detta på att så få kommuner idag tillämpar 

LOV på särskilt boende men därav kan man argumentera för att inriktningen på detta arbete 

kan bidra med en ytterligare dimension av den tidigare forskningen.  

 

3.2 New Public Management 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) som kom 1994 och lagen om valfrihetssystem 

(LOV) som kom 2009 är två reformer som växte fram ur den New Public Managementvåg 

som dragit genom Sverige under 90-talet.32 New Public Management (NPM) är ett 

samlingsnamn för de reformer som ofta är influerade från det privata näringslivet och rör 

organisation och styrning inom offentlig sektor.33 Grundtanken i NPM är att den offentliga 

verksamheten blir mer effektiv och förbättrad om den utsätts för drivkrafter så som krav och 

konkurrens. Resultatet blir att kommunen lämnar ifrån sig detaljstyrningen av offentliga 

tjänster och istället öppnar upp för en marknad med mångfald i form av olika aktörer som 

blir tilldelad utförandet och ersätts ekonomiskt av kommunen vilket gör att tjänsten 

fortfarande finansieras statligt.34 

Länge har den offentliga sektorn varit föremål för reformer med syfte att effektivisera och 

få ut mer av de relativt begränsade resurserna. NPM bygger på antagandet att 

marknadsmekanismer skapar effektivitet genom att producera varor och tjänster i 

konkurrens med varandra. Enligt en teori av Clarke och Newman ur boken The managerial 

state : power, politics and ideology in the remaking of social welfare,   uppstod val av 

välfärd såsom exempelvis lagen om valfrihet för att väga upp för att man ansåg att de 

offentliga alternativen inte nog besvarade de krav som medborgarna hade.35 Under 90-talet 

                                                      
31 Moberg, Linda. Marketization in Swedish Eldercare Implications for Users, Professionals, and the State. 

Diss. Uppsala universitet, 2017, 29-30. 
32 Karlsson. Tom S. New Public Management – ett nyliberalt 90-tals fenomen?. 1:1 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2017, 156-158. 
33 Nationalencyklopedin, new public management. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/new-

public-management (Hämtad 2018-05-06) 
34 Rothstein, Bo och Blomqvist, Paula. Välfärdsstatens nya ansikte. 2 uppl. Stockholm: Tryck Eprint, 2008, 

50-53. 
35 Clarke, John och Newman, Janet. The managerial state : power, politics and ideology in the remaking of 

social welfare. London: Sage, 1997, 12-13. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/new-public-management
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/new-public-management
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slog reformer gällande konkurrens och marknadsmekanismer rot i antagandet att man 

tvingar fram högre kvalitet genom att konkurrenssätta den offentliga sektorn vilket i sin tur 

förväntas leda till att aktörer med låg kvalitet slås ut. NPM har även lett till en rad nya 

modeller för utförande av välfärdssektorns tjänster, beställar- och utförarmodellen är en 

högst relevant sådan för detta arbete.36 

 

3.3 Beställar- och utförarmodellen 

År 1991 fick Sverige en ny kommunallag som resulterade i behovet av reformering av 

kommunernas organisering. Många kommuner fann en modell med grund i NPM som 

lösning och införde den så kallade beställar- och utförarmodellen som innebär att en 

beställare väljer att anlita en utförare för genomförandet av en viss tjänst. Kommunerna 

agerar beställare och anlitar olika utförare genom upphandling av särskilda boenden.37 

Separationen mellan beställare och utförare medför att verksamhetens målformulering 

ligger under beställarens, i detta fallet kommunens, kompetens medan utförandet ligger 

under utförarens ansvar vilket tydliggör ansvarsförhållandena mellan de båda.38 

Kommunerna som har ansvar för välfärdstjänsterna kan tack vare den öppna strukturen välja 

själva på vilket sätt man vill gå till väga, men möjlighet finns för kommunen att anlita en 

aktör som utför de vård- och omsorgstjänster som efterfrågas. Modellen infördes med mål 

att separera politik och välfärdsproduktion, med ambition att öka verksamheternas 

effektivitet samt att förändra politikers roller i denna process. Kommunen i roll av beställare 

har dock fortfarande ansvar för att verksamheten utförs i riktlinjer med den politiska 

målbilden samt att tjänsten finns tillgänglig för medborgarna. Beställar- och 

utförarmodellen resulterar därmed i mindre politisk styrning genom utföraren då 

utförarrollen i högre utsträckning är fristående från beställaren.39 

 

3.4 Demokratins svarta hål 

Införandet av beställar- och utförarmodellen på den kommunala nivån bidrog till förflyttat 

ansvar, en teori som rör detta presenteras av Paula Blomqvist och Bo Rothstein i boken 

Välfärdsstatens nya ansikte. Där presenteras teorin om ”demokratins svarta hål”, med det 

menar författarna att förflyttningen av ansvar från beställarnivån till utförarnivån också 

                                                      
36 Karlsson. Tom S, 15. 
37 Karlsson. Tom S, 162-164. 
38 Rothstein, Bo och Blomqvist, Paula, 52-53. 
39 Karlsson. Tom S, 162-164. 
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flyttar ansvaret i kommunen från folkvalda politiker till verkställande tjänstemän som utför 

tjänsterna. Ser man ur beställarens perspektiv leder detta också till att insynen i 

verksamheten minskar, i synnerhet om verksamheten verkställs utanför den gemensamma 

organisationen som exempelvis av en privat aktör. Beställaren i form av kommunen får en 

tydligare roll i ansvarsutkrävandet av verksamheten men politiker i sig har i betydligt 

mindre utsträckning ansvar för det verkliga genomförandet av välfärdsproduktionen.40 

 

Blomqvist och Rothstein menar att de uppgifter som sker inom den offentliga välfärden ofta 

fordrar stor anpassning och flexibilitet utefter individuella fall, beslut som med denna 

modell kommer att fattas av verksamhetens egna tjänstemän. ”Demokratins svarta hål” 

uppstår i de icke-befintliga möjligheterna till direkt ansvarsutkrävande av dessa och också 

genom bristen på demokratisk inflytande över utförarna. Författarna påpekar att den 

offentliga sektorn, vars ansvar är att värna de demokratiska rättigheterna i detta fall istället 

kränker demokratin. Som ett sätt att återföra de demokratiska redskapen till medborgarna 

nämner Blomqvist och Rothstein införandet av valfrihet i systemet. Med sådana medel kan 

medborgarna ”rösta med fötterna” och helt enkelt välja vårdgivare utifrån egna preferenser, 

ett sätt att återställa medborgarnas autonomi.41 

 

3.5 Valfrihet 

Valfrihet inom vård och omsorg har ökat genom åren och är en viktig aspekt av New Public 

Management såväl som för teorin om ”demokratins svarta hål”. Valfriheten fick plats bland 

upphandlingssystemen i form av lagen om valfrihetssystem 2009 och innebär i grunden att 

brukaren av en tjänst kan välja fritt mellan olika tjänster som konkurrerar på en öppen 

marknad. Det innebär också att producenten av en tjänst ska tjäna på att brukaren väljer just 

dem, den ekonomiska ersättningen från staten bygger därmed till viss del på brukarens val. 

Valfriheten bidrar därmed till att stärka konkurrensmekanismen då utförarna inte bara 

konkurrerar om statliga uppdrag utan också om brukarnas preferenser. Detta resulterar i sin 

tur till konsumentmakt för brukarna trots att tjänsten fortfarande bekostas av skattemedel.42 

 

Valfriheten skapar också en ökad mångfald bland utförarna av en viss tjänst då valfrihet i 

realiteten fordrar att det finns olika alternativ för brukaren att besluta emellan. Detta öppnar 

                                                      
40 Karlsson. Tom S, 164-165. 
41 Rothstein, Bo och Blomqvist, Paula, 219-220. 
42 Ibid, 55. 
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ofta upp för privata aktörer och profilerade aktörer att vara en del av utbudet.43 Valfrihet 

efterfrågas allt mer bland samhällets medborgare som ofta utrycker krav om att kunna välja 

mellan flera olika aktörer. Till sammanhanget hör att det är relativt få som utnyttjar 

valfriheten och själv beslutar vilken utförare man föredrar, detta minskar dock inte det 

faktum att den upplevda känslan av att man kan välja för medborgarna verkar vara viktigare 

än i vilken mål man faktisk gör ett aktivt val. I diskussionen om valfrihetens funktion i 

praktiken menar tidigare forskning att valfriheten möter den ständigt pågående 

individualiseringen av medborgarna som också står i centrum för värdegrundsdiskussionen 

inom äldreomsorgen.44 

 

3.6 Valfrihetens paradoxer 

3.6.1 Valfrihet och rättvisa 

Valfrihet har sedan länge varit föremål för politiska samtal. 1985 initierade vice 

statsminister Ingvar Carlsson en maktutredning för att undersöka medborgarnas möjlighet 

att påverka i beslutsprocesser i samhället samt undersöka demokratisk inverkan och 

maktutövning inom olika områden.45 Den offentliga sektorn var ett av dessa områden och 

utredningen som fick namnet Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44) belyste valfrihet 

som en viktig förbättring för att återta medborgarnas självständighet och möjlighet till 

ansvarsutkrävande.46 Utredningen utmynnade i frågeställningen om det är möjligt att 

kombinera individuella val med solidarisk gemenskap eller om dessa två stod i direkt 

motsats till varandra.47 

 

Denna frågeställning har under en längre tid stått i centrum för diskussionen om valfrihet. 

Stig Montin skriver i sin bok Moderna kommuner från 2002 om denna spänning som finns 

mellan valfrihet och rättvisa. Montin menar att distinktionen mellan det privata och det 

politiska allt mer suddats ut med utvecklingen av NPM. De politiska frågorna är inte längre 

i behov av att lösas av det gemensamma och demokratiska utan individers rationella 

handlande skapar istället en naturlig lösning. Den private medborgaren kan använda sin 

valfrihet och ersätta de politiska processer som tidigare stått i centrum. De privata 

principerna om den private medborgarens suveränitet fungerar dock endast om valfriheten 

                                                      
43 Rothstein, Bo och Blomqvist, Paula, 55-56. 
44 Ibid, 222-223. 
45 Maktutredningen. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maktutredningen (Hämtad 2018-05-21) 
46 SOU: 1990:44. Maktutredningen. Demokrati och Makt i Sverige. 
47 Maktutredningen. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maktutredningen (Hämtad 2018-05-21) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maktutredningen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maktutredningen
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inte påverkar andra medborgares valfrihet, om valfriheten i stor utsträckning påverkar 

andras valfrihet har frågan plötsligt åter övergått till en politisk fråga. Möjligheten att ”rösta 

med fötterna” som medborgarna fått är en medborgares frihet men kan påverka det 

gemensamma utfallet och i sin tur anses resultera i en annan medborgares ofrihet.48 

 

3.7 Värdegrund  

Begreppet värdegrund tar allt större plats på arenan för äldreomsorgsutveckling. Det 

används ofta för att sammanfatta en del av de nyckelideal och etiska ideal som finns 

omkring oss.49 Inom äldreomsorgen är värdegrunden en del av lagtext och uttrycks sedan 1 

januari 2011 i 5 kap 4§ Socialtjänstlagen: 

 

”Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.”50  

 

Sedan värdegrund inom äldreomsorgen antogs i lagtext har de kommunala 

värdegrundsdokumenten för äldreomsorg fått en aning diffusare betydelse. Tanken med 

dessa är dock att de ska fungera som förtydliganden av och kompletteringar till den 

nationella värdegrunden som i sig är en mycket brett definierad. Det kan därför vara 

angeläget för en kommun att i sina egna värdegrundsdokument framhäva saker man finner 

särskilt angelägna.51  

 

Under decennier har självbestämmande varit ett stort fokus i värdegrundsarbetet. Ur 

propositionen Äldreomsorg inför 90-talet från 1997 talar man om vikten av människors 

integritet och självbestämmande och framhäver att en gammal människa är en individ med 

ett unikt liv genom vilket denne format sina preferenser. Vidare poängterad är den rätt 

individen har att bestämma över sitt fortsatta liv. Även valfrihet poängteras som en viktig 

faktor där man menar att äldre inte ska begränsas möjligheten att utforma sitt eget fortsatta 

liv exempelvis i form av att välja bostad.52 I propositionen Ändring i socialtjänstlagen från 

1996 diskuteras också att äldres liv bör präglas av självbestämmande vilket förutsätter att 

de insatser som utförs är utformade efter den äldres individuella önskemål och preferenser. 

                                                      
48 Stig Montin. Moderna kommuner. Uppl. 1:1. Malmö: Liber AB, 2002, 174 
49 Blennberger, Erik & Johansson, Bengt. Värdigt liv och välbefinnande – Äldreomsorgens värdegrund och 

brukarinflytande i tolkning och praktik. Stockholm: Fortbildning AB, 2010, 14. 
50 Ibid, 10. 
51 Ibid, 16. 
52 Ibid, 20-21. 
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Man redogör också för att god kvalitet inom vård och omsorg av äldre förutsätter att 

individen ges ett verkligt inflytande över utformningen av de genomförda insatserna.53 

 

2007 tillsattes en Värdighetsutredning som fick i uppgift att klargöra tydliga aspekter för 

värdegrundsutformningen. Förslaget resulterade i två punkter, den första om att äldre 

människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva utifrån sin identitet och 

personlighet. Den andra om att verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att den äldre 

får känna välbefinnande och leva ett värdigt liv. Regeringen valde dock att endast gå vidare 

med den andra punkten om välbefinnande som sedan 1 januari 2011 utgör lagtext. Dagens 

värdegrundsarbete är dock präglat av såväl den första punkten om vikten av individualiserat 

fokus inom äldreomsorgen.54 Med grund i att individcentrerad vård är i stort fokus för 

äldreomsorgsutvecklingen i Sverige kommer sistnämnda området om individcentrerad vård 

vara ett av tre fokusområden i denna uppsats. 

 

4. Metod och material 

I kapitel 4 redogör författaren för den metod som ligger till grund för arbetet och diskuterar 

metodens styrkor och svagheter samt presenterar vad för material uppsatsen behandlar. 

 

4.1 Val av metod  

Uppsatsen är en kvalitativ jämförande fallstudie av två kommuner med olika tillämpning av 

LOV i upphandling av särskilt boende. Stockholms stad är en av 20 kommuner i Sverige 

som tillämpar LOV i upphandling av särskilt boende medan Umeå kommun för tillfället 

inte gör det 55. Umeå kommun har också mycket begränsad variation mellan privata och 

kommunala aktörer, av de boenden som bedrivs i Västerbottens län är endast 0,1% driven i 

privat regi. Detta gör Västerbotten till ett av de län som har minst andel privatdrivna 

alternativ inom särskilt boende i Sverige där snittet på privata aktörer ligger på 20,3%. 

Stockholms län är i andra änden av spektrat och långt över snittet med 50,7% av de särskilda 

boendena i privat regi.56 I urvalet för denna studie är Umeå kommun och Stockholms stad 

därför högst lämpliga studieobjekt. Valet utgår ifrån en mest olika strategi där två objekt 

                                                      
53 Blennberger, Erik & Johansson, Bengt, 20-21 
54 Ibid, 21-22 
55Sveriges Kommuner och Landsting. Valfrihetssystem i kommuner 2018 - Beslutsläget i införandet av 

LOV. 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/

valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html (Hämtad 2018-05-03) 
56 Ekonomifakta. Äldreomsorg i privat regi. 2017. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-

regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/aldreomsorg-i-privat-regi/ (Hämtad 2018-05-04) 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2018.15529.html
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/aldreomsorg-i-privat-regi/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/aldreomsorg-i-privat-regi/
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som är olika varandra jämförs för att genom komparation av de två undersöka hur de skiljer 

sig åt inom förutsatta ämnesområden.57 Möjligen skulle antalet intervjuer kunna anses vara 

en brist i studien men anledningen till det lilla urvalet beror på att det finns få relevanta 

personer att intervjua inom äldreomsorgens förvaltningssida i de två kommunerna. De 

intervjuade har alla relevant roll för det syfte som ligger till grund för arbetet.  

 

För att samla empiri genomfördes semistrukturerade intervjuer med relevanta aktörer inom 

förvaltningspolitikens äldreomsorg i de båda kommunerna. Semistrukturerade intervjuer tar 

sig i uttryck genom en viss form av ordning och likhet i de ställda frågorna till 

intervjuobjekten men med flexibilitet och öppenhet för att framhäva varje intervjuobjekts 

egna erfarenheter. Hur intervjuerna är standardiserade påverkar det utrymme 

intervjuobjektet ges att svara på frågorna, öppna svar ökar detaljrikedomen i det empiriska 

materialet och bidrar till ett större djup. 58 Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av en 

tematisk teknik där frågorna struktureras delvis genom tidigare reflektioner av ämnet för att 

avgränsa respondenten till det områden intervjun ämnar besvara. Strukturen som byggs upp 

gör intervjun relativt strukturerad där intervjuaren kan återvända till sina uppställda frågor 

men utan att systematiskt ta allt i kronologisk följd.59  

 

4.2 Metodens utmaningar 

Metodvalet intervju bidrar till att fånga tjänstepersonernas egna upplevelser och reflektioner 

av ett ämne. De genererar att fånga de mer praktiska utföranden som sker inom ramen för 

det undersökta fenomenet och skapar en möjlighet att komparera teori med praktik.60 Detta 

gör metoden ytterst intressant för det i arbetet formulerade syftet som belyser LOV som 

process och en komparation såväl två kommuner emellan som jämförelse mellan teori och 

praktik. 

 

Ur ett källkritiskt perspektiv kan metoden ha en del brister i form av att den man intervjuar 

kan vilja ge en annan bild än hur det faktiskt fungerar för att försköna sin egen position.61 

Inom ramen för de intervjuer som genomförts för detta arbete är detta inte en allt för stor 

brist då de intervjuade inte innehar en politisk position utan arbetar som tjänstemän i en 

                                                      
57 Ahrne, Göran & Svensson Peter (red.). Handbok i kvalitativa metoder. 2:3 uppl. Stockholm: Liber AB, 

2015, 22–23 
58 David, Matthew & Sutton.D Carole. Samhällsvetenskaplig metod. 1:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 

2011, 113 
59 Ibid, 114-115 
60 Ahrne, Göran & Svensson Peter (red.), 53-54 
61 Ibid, 53-54 
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form av neutralitet. Detta kan förenkla intervjuprocessen och minska risken för att den 

intervjuade förskönar verkligheten då dennes roll är att verka inom de ramar och system 

som är politiskt antagna. De intervjuades yrkesroller som tjänstemän och ombudsman ger 

intervjuerna stor reliabilitet inom området för äldreomsorg. Validiteten i intervjuerna är en 

mer intressant diskussion för studien. De frågor som strukturerats i förhand styr ju delvis 

det samtal som sker på plats men först vid transkriberingen av intervjuerna framgår huruvida 

frågeställningarna verkligen har besvarats. Genom de semistrukturerade intervjuerna 

lyckades ändå relevanta svar samlas från de båda intervjuerna. Viktigast för detta arbete 

som avser jämföra två kommuner var möjligheten att få svar som var jämförbara vilket 

lyckades. 

 

4.3 Material 

De semistrukturerade intervjuer utfördes med Carina Edberg, planeringssekreterare vid 

Umeå kommun och Anna Karlander, kvalitetscontroller vid Umeå kommun. Även en 

kortare telefonintervju med Helen Gripenrot, biståndshandläggare vid Umeå kommun har 

fått komplettera ovanstående material. Från Stockholms stad intervjuades 

äldreombudsmannen Linda Vikman. Urvalet av intervjuobjekt för studien är också 

begränsat då det är få personer som blir aktuella att intervjua inom ramen för det syfte som 

behandlas i uppsatsen.  

 

Materialet analyserades vidare genom att tematisera intervjufrågorna till fyra övergripande 

delar: valfrihet och LOV, individcentrerad vård, kvalitetsarbete och tillgodoseendet av 

platser. Denna procedur går ut på att ordna mindre kodningar under större teman för att 

enklare strukturera upp den kvalitativa studien.62 Definitionen av de olika temana har skett 

för vad som anses stå i fokus för arbetet och baseras till stor del på de frågeställningar som 

tidigare presenterats. 

 

 

  

                                                      
62 Hjerm, Mikael. Lindgren Simon & Nilsson Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Uppl 2. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, 63-65 
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5. Empiri 

I kapitel 5 skildras uppsatsen insamlade empiri för att senare analyseras i kapitel 6. 

 

5.1 Valfrihet och LOV 

I intervjun med Umeå kommuns Anna Karlander lyftes planeringsaspekten och 

organisatoriska faktorer ut som det kanske tyngsta argumentet till att Umeå kommun för 

tillfället inte tillämpar LOV på särskilt boende, om man bortser från politiska faktorer. En 

större organisation kan även bli mer trögbeslutad än en mindre verksamhet och kanske 

främst mindre flexibel, även om man då vet att reformerna är generella och likvärdigheten 

mellan boendena blir mer jämlik. De organisatoriska fördelarna med att driva boenden med 

kommunen som grund skapar trygghet och stabilitet i äldreomsorgsutförandet menar 

Karlander.63 

 

I Stockholms stad menar äldreombudsman Linda Vikman att LOV kan öppna för en större 

mångfald bland aktörer vilket skapar ett sammanhang där man kan utvecklas och dra 

lärdomar av varandra, något hon menar att kommunen kan bli ännu bättre på. Vikman 

instämmer i synen på att organiseringen är mycket viktig för hur väl en verksamhet fungerar 

och ett väl utvecklat ledningssystem framhävs i samtal med Vikman. Bra stöd för cheferna 

i verksamheten, interna utbildningar av personal och en god central styrning anses vara 

nyckeln till framgång. Fortsättningsvis instämmer även Vikman i samma föreställning som 

Karlander om att en mindre organisation kan agera mer flexibelt i många fall. Med färre 

riktlinjer exempelvis kring var man får handla beroende på vilka man har upphandlat med 

så är det många gånger enklare att agera spontant utanför en kommunal verksamhet menar 

hon.64 

 

En annan faktor gällande valfriheten är ju att den inte nödvändigtvis behöver bygga på LOV. 

Carina Edberg vid Umeå kommun menar att oavsett vilket upphandlingssystem man har 

eller vilken organisationsform man väljer så kan man internt främja valfriheten i olika 

utsträckning. Detta genom att tillgodose de önskemål som finns bland medborgarna, något 

som inte nödvändigtvis kräver andra aktörer än kommunen.65  

 

                                                      
63 Karlander, Anna. Kvalitetscontroller, Umeå kommun. Intervju 2018-04-23. 
64 Vikman, Linda. Äldreombudsman, Stockholm stad. Telefonintervju 2018-05-02. 
65 Edberg, Carina. Planeringssekreterare vid enheten för stöd och utveckling, Umeå kommun. Intervju 2018-

04-23. 
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När man tillämpar lagen om valfrihetssystem sätts en del förväntningar på det verkliga 

utfallet av valfriheten. Stockholms stad har mycket information om de olika boendena på 

sin hemsida och Linda Vikman poängterar att den informationen i högre utsträckning tas 

tillvara på av de anhöriga till den beviljade. Hälsotillståndet hos den äldre som får ett beviljat 

biståndsbeslut är sällan gott vilket kan bidra till att den äldre skulle ha svårt att ta till sig 

information oberoende av tillvägagångssätt menar Vikman men poängterar att möjligheten 

också finns att åka och besöka de olika boenden man väljer mellan. Dessutom är 

biståndshandläggaren ansvarig för att tillgodose den äldre med den information som kan 

tänkas behövas för att göra sitt val. Vad som oftast styr val av boende är främst var boendet 

är beläget i relation till anhöriga, det är kanske den viktigaste parametern i det val man gör.66 

En annan aspekt som Vikman menar är av yttersta vikt vid tillämpning av LOV är att de 

alternativ den beviljade har att välja mellan faktiskt i realiteten är olika. LOV som 

upphandlingssystem ska ju främja en sådan mångfald men Vikman vill understryka att mer 

kan göras på det området. Det finns ingen större anledning till valfrihet om alla de alternativ 

man väljer mellan ändå är samma.67 

 

Uppfattningen att LOV i upphandling av särskilt boende skulle medföra fler utmaningar än 

vid tillämpning inom hemtjänst avfärdar Vikman som vill peka på en motsatt effekt. Inom 

hemtjänst sparar man pengar genom att spara tid vilket resulterar i att sparade pengar får 

direkt inverkan på den som brukar hemtjänsten. På särskilt boende där man utgår från avtal 

där man kommit överens om kraven sedan innan kan man inte spara pengar på att minska 

personal exempelvis då detta bryter mot avtalet, då får man vara kreativ och konkurrera på 

andra sätt i form av kvalitet vilket gör att det lämpar sig ypperligt att konkurrera fritt aktörer 

emellan inom ramarna för LOV argumenterar Vikman.68 

 

5.2 Profilering och individcentrerad vård 

Edberg och Karlander berättar att det finns ett profilerat boende i kommunen som är 

finskspråkigt men de är båda överens om att efterfrågan av profileringar lär öka i framtiden. 

Andelen utrikesfödda ökar ju i Sverige och det i sin tur borde rimligen göra att efterfrågan 

på fler profilerade boenden kommer öka menar Edberg. Medborgarna väljer generellt mer 

idag påpekar Karlander och menar att önskan om mer valmöjligheter säkerligen lär stiga:  

 

                                                      
66 Vikman, Linda. Äldreombudsman, Stockholm stad. Telefonintervju 2018-05-02. 
67 Ibid 
68 Ibid. 
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” Mer generellt ser jag ändå att det går åt det hållet, vi väljer mycket mer 

idag. Det ser man ju ändå framför sig, tecken på högre krav och att man inte 

kommer acceptera på samma sätt. Man vill ha ut mer av sitt äldreboende.”69 

  

Att ta i beaktning är dock att den äldres situation ofta är så långt gången när man flyttar till 

ett särskilt boende vilket resulterar i att den enskilde kanske inte bor där särskilt länge. Det 

är relevanta fakta att också ta med i beräkningen om efterfrågan på profileringar menar 

intervjuobjekten.70 

 

Även Stockholms stad är de profilerade boendena fokuserade på språkliga och kulturella 

profileringar, vilket allt som oftast är de profileringar som människor önskar. Att kunna fira 

högtider och äta mat från sin kulturella bakgrund och kanske det mest vitala som att kunna 

kommunicera på sitt eget språk är de prioriteringar som efterfrågas i störst utsträckning. 

Även Vikman instämmer i teorin att efterfrågan för just den typen av profileringar också lär 

öka i framtiden tack vare att Sverige blir mer och mer mångkulturellt. Vikman menar dock 

att den generella efterfrågan av profilerade boenden är lägre än man kan tro: 

 

”Ibland kan vi som tjänstemän räkna ut och uppleva att en viss profilering 

efterfrågas men det tycker inte alltid folk själva. HBTQ är en sådan fråga 

tillexempel, när man frågar personerna själva är det ganska få som önskar 

sådana typer av profileringar. Man vill leva som man gjort tidigare i ett 

samhälle blandat med olika typer av människor.”71 

 

Istället har den äldres val av boende främst anknytning till mer basala värden så som 

trygghet med personal, områdesspecifika önskemål samt närhet till anhöriga.72   

 

Gällande individcentrerad vård ser Vikman en del utvecklingspotential i form av både större 

och mindre åtgärder. Som en av de större lyfter intervjuobjektet behovet av att reglera 

personalstyrka utefter de tider på dygnet den äldre faktiskt är i behov av mest bemanning. 

Stockholms stad behöver arbeta mot att schemalägga personal utefter de äldres behov och 

inte som idag med främst fokus på vilka arbetstider passar bäst för arbetstagarna. Gällande 

de mindre sakerna poängterar hon att dessa inte på något sätt är mindre viktiga snarare 

                                                      
69 Karlander, Anna. Kvalitetscontroller, Umeå kommun. Intervju 2018-04-23. 
70 Ibid. 
71 Vikman, Linda. Äldreombudsman, Stockholm stad. Telefonintervju 2018-05-02 
72 Ibid 
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motsatsen. De små sakerna är de saker som får störst inverkan för individen så som egentid 

till promenad, få naglarna målade, kunna välja mat mellan olika alternativ eller att få klä sig 

som man vill utan tanke på vad som är smidigast för personalen.73 

 

Umeå kommun har arbetat fram en strategi de kallar för ”På väg” där man definierar viktiga 

satsningar för att säkerställa värdegrundsbaserade rättigheter för de äldre på vård och 

omsorgsboenden. En del av arbetet är att ta fram genomförandeplaner och så kallade nycklar 

som handlar om att den äldre själv får definiera vad som tillfredsställer deras syn på olika 

värdeord. Genom att varje individ definierar vad för dem anses vara trygghet, individuell 

meningsfullhet, personlig integritet med mera hoppas man kunna möta de subjektiva 

uppfattningarna och uppnå en mer individcentrerad vård och omsorg.74  

 

5.3 Kvalitetssäkring och uppföljningssystem 

En central diskussion inom området för kvalitet och uppföljning av äldreomsorgen är hur 

kvalitet ska definieras. Vikman menar att det kan finnas fördelas att såväl mäta kvalitet i 

subjektiva värden så som nöjdhet, som att mäta kvalitet som fasta objektiva värden. I 

Stockholms stad har man valt att sköta uppföljningen av kvalitet genom att se över om 

verksamheten håller de avtal man skapat när man upphandlat boendet. Då kommunen inte 

har sådana avtal eftersom de själva sköter upphandlingen blir dessa krav aningen skeva 

menar hon. Detta kan skapa en fördelning som gör att kraven på de aktörerna som har avtal 

är större än på de kommunala som inte har det. Stockholms stad har arbetat fram en 

överenskommelse i ett försök att jämna ut kraven men Vikman ser ändå brister i dynamiken 

om man ska upphandla och driva verksamheter på lika villkor. Problematiken kan ju dock 

även ligga i utformningen av de avtal man upphandlat genom. Alla avtal är ju olika och är 

dessa otydliga skapar det ju också svårigheter i uppföljningen menar hon.75 

I Stockholms stad har äldreförvaltningen tre äldre-inspektörer som granskar äldreomsorg i 

kommunen. De arbetar med vad man kallar ”på förekommen anledning- granskningar” 

vilket innebär att man granskar verksamheter utefter de klagomål som kommer in. 

Intervjuobjektet vittnar också om att det finns så kallade observatörer som ser över hur 

verksamheterna fungerar på plats i praktiken. Vikman understryker dock att det är ”på 

                                                      
73 Vikman, Linda. Äldreombudsman, Stockholm stad. Telefonintervju 2018-05-02 
74 Umeå kommun. På väg – med Kunskap, Känsla och Närvaro. 

http://www.umea.se/download/18.5a20b567158732b42aa8be2/1479999589159/P%C3%A5+v%C3%A4g+1

1+december.pdf (Hämtad 2018-05-20) 
75 Vikman, Linda. Äldreombudsman, Stockholm stad. Telefonintervju 2018-05-02. 

http://www.umea.se/download/18.5a20b567158732b42aa8be2/1479999589159/P%C3%A5+v%C3%A4g+11+december.pdf
http://www.umea.se/download/18.5a20b567158732b42aa8be2/1479999589159/P%C3%A5+v%C3%A4g+11+december.pdf
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förekommen anledning- granskningar” som utgör den främsta delen av uppföljningen och 

delar bilden att det är ytterst viktigt att följa upp klagomål. Däremot framhåller hon att 

människor generellt har olika benägenhet att klaga och att detta kan leda till en mindre 

omfattande uppföljning för vissa aktörer. Det är sällan en verksamhet är helt utan brister 

poängterar hon, men för den skull är det ej säkert att klagomål inkommer.76  

Skulle brister uppmärksammas i Stockholms stad får det olika konsekvenser beroende på 

vad bristen är. Vanligt är att verksamheten får en tillsägelse och en chans att räta till de 

brister som inte stämmer överens med de krav man avtalat. Skulle detta inte ske kan man 

dra tillbaka avtalet men Vikman påpekar att det händer ytterst sällan.77  

Den största delen av uppföljningsarbetet sker som fullföljning av klagomål även i Umeå 

kommun som framhåller att uppföljning av klagomål är en mycket viktig del i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Edberg menar att hon upplever en stor öppenhet och transparens inom 

kommunen på det planet och menar att det är nyckeln till framgång för ett effektivt 

kvalitetsarbete. Genom en mycket god och omfattande ruljangs i kvalitetsarbetet menar 

intervjuobjektet att Umeå kommun är mycket goda på att fullfölja utvecklingskedjan och 

skapa reell skillnad om brister upptäcks. Man poängterar också att det oftast är strukturella 

kvalitetsfaktorer som behöver utvecklas och att de äldre i kontakt med personal allt som 

oftast är tillfreds med kvaliteten.78 

Karlander framhäver också att bemanningsfrågan är viktig att reflektera över i 

kvalitetsdiskussionen. En enhetschef som ansvarar för en verksamhet kan ibland ha väldigt 

många underordnade att stötta, vilket kan medföra att tiden till detta är knapp. Resurser i 

form av stöd och organisering från enhetschefen är väsentlig för att tillgodose god kvalitet 

menar hon och påpekar att Umeå kommun kan utvecklas på det planet.79 

I Umeå kommun finns inga avtalsdiskussioner att hålla inom vård och omsorgsboende för 

tillfället så här menar man att det är viktigt att vidta andra åtgärder för att se till att möta de 

brister som eventuellt uppmärksammas. Här är linjeorganisationens struktur mycket viktig 

och att kedjan av chefer fungerar som den ska för att förbättra förutsättningar som ej 

fungerar felfritt menar Karlander.80 Edberg framhåller att en av kommunens utmaningar är 

att få personal och ledning att registrera alla klagomål som kommer in. Hon anar att en del 

                                                      
76 Vikman, Linda. Äldreombudsman, Stockholm stad. Telefonintervju 2018-05-02. 
77 Ibid. 
78 Edberg, Carina. Planeringssekreterare vid enheten för stöd och utveckling, Umeå kommun. Intervju 2018-

04-23. 
79 Karlander, Anna. Kvalitetscontroller, Umeå kommun. Intervju 2018-04-23. 
80 Ibid. 
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brister åtgärdas snabbt och sedan inte rapporteras in vilket gör det omöjligt för kommunen 

att sköta uppföljningar sedan om man inte vet vad som faktiskt har förändrats. Det är något 

Umeå kommun jobbar med att få ut informationen kring hur viktigt det är att klagomålen 

registreras även om de åtgärdas omedelbart, vilket är nödvändigt för att genomföra hela 

uppföljningskedjan.81 

Äldreombudsman för Stockholms stad, Linda Vikman anser att den stora frågan om god 

kvalitet inte ligger i diskussionen om LOV eller ej utan snarare baseras på ledarskapet i en 

verksamhet. Man kan se boenden med precis samma förutsättningar menar hon, som drivs 

av samma verksamhet och oberoende om den är i privat eller kommunal regi så speglas 

utfallet till slut i ledarskapet menar hon. Detta är en kvalitetsaspekt som får allt för lite 

uppmärksamhet menar hon och påpekar att om den fick ta mer plats i kvalitetsdebatten 

skulle det vara enklare att aktivt prioritera gott ledarskap inom äldreomsorgen.82 

5.4 Tillgodoseende av platser  

Enligt lag bör personer som beviljats boende få tillgång till en plats på särskilt boende inom 

tre månader från beslut. Umeå kommun håller för tillfället detta tidskrav men Helen 

Gripenroth, biståndshandläggare vid Umeå kommun menar att detta varierar. Beroende på 

söktryck och på hur många platser som finns tillgängliga. Var den beviljade personen får 

plats, i de fall det finns flera alternativ, avgörs främst av behov och önskad närhet till sina 

anhöriga men sällan finns en uppsjö av platser att välja mellan och man får ta den plats man 

blir erbjuden. Men det behövs mer särskilda boenden i Umeå i framtiden påpekar 

Gripenroth, vi blir fler äldre och fler kommer behöva boendeplatser.83 

Uppfattningen att Umeå kommun är i behov av att bygga fler boenden i rask takt för att 

möta behovet av platser delar även Karlander som säger att det skulle vara att föredra att 

LOU-upphandla dessa. Det finns ett LOU-upphandlat boende som är på entreprenad i Umeå 

kommun idag men Karlander påpekar att detta är en stark politisk fråga och att det just nu 

inte finns politiskt klimat för att LOU-upphandla boenden, än mindre att genomföra LOV 

på särskilt boende.84 

Gällande parboende i Umeå kommun är detta något man i största möjliga mån försöker 

tillgodose de gånger det önskas. Partnern får då ansöka om medboende och i de fall den 

partnern som fått beviljat bistånd om särskilt boende går bort ser man till att tillgodose den 
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som är kvar med ett annat boende i kommunen i form av exempelvis servicelägenhet. 

Gripenroth menar att detta inte är så vanligt men i de fall det sker kan inte en icke-beviljad 

äldre ta upp plats på ett särskilt boende utan får kommunens hjälp att flytta.85 

 

I Stockholms stad finns betydligt fler tomma platser men också många som står i kö menar 

Vikman, något som kan verka till synes märkligt. Detta kan bero på att den äldre väntar på 

plats på ett specifikt boende menar hon, man hade även kunnat tänka sig att det skulle ha 

med pris att göra, något Vikman avfärdar. De dyrare platserna är inte de som står lediga, 

tendensen är tvärt om. Efter många år på sin post som äldreombudsman har Vikman en tes 

om att köerna beror på känslan av trygghet. Man vill ha ett beviljat beslut och när man väl 

får det vet man att man är garanterad en plats i princip inom en vecka menar hon, då minskar 

ibland angelägenheten att flytta och man slutar oroa sig. Tryggheten blir större för att man 

vet att man har något att falla tillbaka på säger hon.86 

Trots de många äldre som står i kö för plats på de särskilda boendena i Stockholms stad blir 

alla i nuläget erbjudna en plats inom tre månader. Finns inte plats där man önskat så blir 

man erbjuden ett likvärdigt alternativ dit man kan flytta in och sedan flytta vidare om plats 

blir ledig på ett av de önskade boendena. Detta är dock mycket ovanligt säger Vikman och 

påpekar att man oftast tackar ja direkt i de fall den äldre är i stort behov, att sedan flytta 

vidare är mycket ovanligt. Vikman påtalar att de val man gör oftast är baserade på 

preferenser från andra om hur boendet är och när man väl hamnar på ett boende är man allt 

som oftast nöjd med den service man får där och är sällan benägen att byta.87 

6. Analys 

I kapitel 6 analyseras empirin från kapitel 5 och kopplas ann till de teoretiska ramverk som 

redogörs för i kapitel 3. 

 

6.1 Valfrihet i realiteten  

Valfriheten möter en hel del utmaningar precis som presenterats i teoriavsnittet om Montins 

paradox mellan valfrihet och rättvisa. På samma sätt kan man se tendenser i de intervjuer 

som genomförts med Umeå kommun och Stockholms stad. Med antagande i att lagen om 

valfrihet som tidigare nämnts grundar sig i en tanke om att möta marknadisering kan man 

dra slutsatsen att LOV främjar privata aktörers existens. Men även synen på äldreomsorg 
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kan anses präglas av distinktionen mellan kommunal och privat äldreomsorg. Umeå 

kommun talar om värden så som stabilt, tryggt och jämlikt i beskrivningen av den 

äldreomsorg som bedrivs i kommunen, värden som står i nära koppling till Montins begrepp 

om rättvisa och kommunala verksamheters grundsten. Stockholms stad har ett mer 

individualiserat synsätt där man lyfter fram begrepp som flexibilitet, individualism och 

mångfald som viktiga grundprinciper för den äldreomsorg som bedrivs. Dessa värderingar 

kan också kopplas till Montins idé om valfrihets begreppet som en grund för det privata 

förhållningssättet till äldreomsorg. Att anse att Umeå kommun endast värderar kollektiva 

värden och Stockholms stad endast värderar de individuella värdena är allt för naivt men att 

det finns en tendens till vad man anser att en god äldreomsorg bör innehålla och koppla det 

till kommunala och privata grundbultar är högst relevant. Där Umeå kommun ofta resonerar 

i objektiva värden ger Stockholms stad en mer subjektiv bild av den äldreomsorg som 

erbjuds i kommunen, man betonar de små sakerna i en utvecklingsprocess medan Umeå 

kommun fokuserar på de övergripande och strukturella förändringarna. 

 

De båda kommunerna ger delvis liknande bilder av särskilda boenden, äldreomsorg och 

dess utmaningar. Att vi blir fler och fler äldre men att de friska åren inte blir fler och att 

trycket på en god äldreomsorg i och med det också ökar är man överens om. Man är även 

delvis överens om att det viktigaste i frågan inte går att urskilja på huruvida en kommun 

tillämpar LOV eller ej utan andra faktorer har stor inverkan. Ledarskap lyfts upp som 

exempel på faktorer som kanske påverkar utfallet än mer i diskussion om kvalitet menar de 

båda kommunerna. Ser man till den teori som tidigare presenterats om ”demokratins svarta 

hål” gällande att valfrihet är ett sätt att råda bot på demokratins undergrävande genom att 

flytta makten från folkvalda politiker till tjänstemän så kan detta resonemang möjligen ge 

teorin än större tyngd. De båda kommunerna menar att ledarskapet är en mycket stor faktor 

i hur väl en verksamhet fungerar och ett sätt att hålla dessa ledare ansvariga för de val de 

gör kan vara genom lagen om valfrihet.  

 

Idealbilden av New Public Management samt valfrihet och praktiken av densamma blir i 

arbetet ytterligare åskådliggjord. Principen bygger på att valfrihet uppnås när det finns flera 

olika alternativ som konkurrerar med varandra och just frågan om huruvida alternativen är 

olika kan man möjligen ifrågasätta. Empirin tyder på att mer behöver göras på det planet 

för att valfriheten i realiteten ska generera just friheten att välja mellan olika alternativ. 

Visionen om att uppnå valfrihet kräver också att tillräckligt med platser finns på de olika 

boendena för att den enskilde faktiskt ska kunna välja, något som innebär stora kostnader 
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för de olika aktörerna. Det kan ur ett teoretiskt NPM -perspektiv då bli relevant att 

ifrågasätta hur effektiv marknadiseringen faktiskt blir. 

 

 Den insamlade empirin slår vidare fast att många andra faktorer än just valfrihet påverkar 

äldreomsorgen i stort och särskilt boende i synnerlighet. Huruvida LOV skapar incitament 

för privata aktörer att bygga egna boenden, något som skulle ekonomiskt belasta kommunen 

exempelvis går sällan att fastslå då kommunstorlek och pris på fastigheter i en kommun kan 

vara andra hinder. Precis som LOV inte automatiskt bidrar till högre eller lägre kvalitet på 

äldreomsorgen utan detta avgörs även av ledarskap, organisation, hur väl systemen för 

upphandling fungerar osv.  

 

Den upplevda valfriheten är genomgående en nyckelfaktor i diskussionen om LOV. Både 

Umeå kommun och Stockholms stad är överens om att den upplevda valfriheten kanske gör 

mer för medborgaren än den reella valfriheten. Möjligen gäller detta även aktörerna och 

kommunerna själva, i Umeå kommun var intervjuobjekten positiva till LOV trots att det 

idag inte tillämpas i upphandling av särskilt boende. Stockholms stad fann en hel del brister 

i praktiken med LOV men påpekade ändå att valfriheten är en viktig utgångspunkt i 

äldreomsorgsarbetet. Möjligen handlar det även för de tjänstemän som arbetar i de olika 

kommunerna om känslan av valfrihet och påverkan mer än de reella resultat som kommer 

vid tillämpning av LOV i upphandling av särskilt boende. 

 

6.2 Individen och boendet 

Även gällande tillgodoseendet av platser finns fler faktorer än LOV som styr utfallet. 

Benägenheten för andra aktörer att bygga egna boenden och driva dessa ökar med LOV och 

möjligheten att konkurrera om sin verksamhet men detta tycks kräva förutsättningar i 

kommunen. I stora kommuner som Stockholms stad är det ändå för dyrt att bygga eget och 

investeringarna blir för stora för att aktörer ska våga satsa på det, trots den fria konkurrensen 

som LOV innebär. Här vittnar Umeå kommun om att LOV absolut skulle ge större 

incitament för aktörer att bygga egna boenden, vilket också behövs inför framtiden. 

Stockholms stad som tillämpar LOV på särskilt boende menar att andra faktorer så som 

kostnader i en stor kommun, trots LOV förhindrar detta.  

 

Profileringsfrågan verkar också skapa en form av konsensus i att det inte efterfrågas så ofta 

som man kan tro. Det faktum att det ofta finns en föreställning om att efterfrågan på 

särskilda boenden med profilering är stor är kommunerna överens om. Här skulle Blomqvist 
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och Rothsteins teori om att rösta med fötterna kunna anses som ett verktyg till att se den 

reella efterfrågan. Då hamnar dock problematiken i att man måste bygga ett boende, någon 

måste driva det med en genomtänkt profilering och om efterfrågan sedan inte visar sig finnas 

står man plötsligt med en mycket dålig investering. Efterfrågan i teori och praktik kan ses 

som en utmaning i denna process. Tjänstemän analyserar sig fram till ett resultat som sedan 

inte visar sig vara eftertraktat i praktiken. 

 

6.3 Kvalitet – krav och resultat 

När det gäller kvalitetsaspekten är man överens om problematiken i att uppföljningen sker 

på order efter klagomål. Man menar att detta inte ger en sanningsenlig bild av alla 

verksamheter då benägenheten att klaga varierar mycket hos de som bor på de särskilda 

boendena. Blomqvist och Rothsteins teori om medborgarens möjlighet att ”rösta med 

fötterna” ger ingen fulländad inverkan i verkligheten kopplat till särskilda boenden. Tanken 

att välfärdstjänster ska fungera som vilken vara som helst under fri konkurrens har med 

tiden förändrats, att ”rösta med fötterna” genom att byta särskilt boende vid missnöje är en 

ofta mycket påfrestande process och det är sällan det faktiskt sker i verkligheten. Möjligen 

kan man skönja att det demokratiska verktyget förskjuts en aning och får en reell effekt på 

äldres framtida val men sällan för den enskilde som känner sig missnöjd med ett redan 

genomfört val. Teorin om demokratins svarta hål och valfrihet som ett verktyg med avsikt 

att lösningen kan där varken styrkas eller förkastas. Det blir istället en diskussion kring vem 

som ska gynnas av denna ansvarsutkrävande mekanism som kan anses förskjutas från de 

nuvarande boende till framtidens boende. Möjligen kan valfriheten fungera gott som ett 

demokratiskt verktyg innan man önskar boende men det blir kanske snarare kommande 

beviljade som påverkar sina val efter utfallen än de som faktiskt nyttjar det nu.  

 

Ett annat problem i kvalitetsdynamiken är de olika krav som kan komma att ställas på 

kommunala respektive privata utförare. I Stockholms stad vittnar man om att 

kvalitetsuppföljningarna utgår ifrån de avtal som stiftats och i de fall en kommunal 

verksamhet granskas finns inga avtal att utgå ifrån på samma sätt. Detta kan skapa ojämlika 

krav på de olika aktörerna vilket i sin tur begränsar de marknadsmekanismer som lagen om 

valfrihetssystem bygger på. 
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7. Slutsats 

Uppsatsen har ämnat besvara vilka skillnader lagen om valfrihet ger, detta genom att 

jämföra Stockholms stad som tillämpar LOV för särskilt boende med Umeå kommun som 

för tillfället inte gör det. Utifrån insamlad empiri och genom att besvara de frågeställningar 

som ligger till grund för detta arbete kan man spåra såväl skillnader som likheter mellan de 

två kommunerna med olika upphandlingssystem. De teoretiska effekterna är sällan de 

samma som de reella effekterna av LOV och mest påtagligt blir insikten i att den upplevda 

valfriheten är vad som ger mest, oavsett verkliga resultat. Relevant blir också hur de två 

kommunerna genomsyras av olika värderingar av vad som är en god äldreomsorg. De mer 

objektiva och strukturella värdena används för att beskriva den kommunalt centrerade Umeå 

kommun medan Stockholms stad baserar sin syn på mer subjektiva och individuella värden. 

Denna effekt är det tydligaste genomgående skillnaden de två kommunerna emellan.  

 

Studiens ansats är att bidra med ökad förståelse för valfrihet inom välfärdsproduktionen för 

de valda studieobjekten Umeå kommun och Stockholms stad. Resultatens generaliserbarhet 

är begränsad då empirin visar att många andra faktorer än LOV påverkar utfallet för de 

frågeställningar som undersökts vilket gör att resultaten lär vara lika fragmenterade som det 

finns fall att undersöka. Dimensionen att valfriheten utifrån denna studie kan anses vara en 

viktig faktor i känslan av nöjdhet kan dock tillföra djupare förståelse för valfrihet som 

mekanism. Det antagandet kan appliceras på fler politiska områden där valfrihet är föremål 

för diskussion. Om valfriheten infördes som ett sätt att återta de demokratiska rättigheterna 

och möjligheten till ansvarsutkrävande för medborgarna är det möjligen just den upplevda 

effekten som är den viktiga. Möjligen kan valfrihet som verktyg, trots sina många brister 

ändå utifrån teorin om demokratins svarta hål anses uppfylla sitt syfte. 

 

Utifrån litteraturöversikten som genomförts på området finns mycket kvar att ta reda på 

inom området LOV i upphandling av särskilt boende. Den tidigare forskningen på valfrihet 

och hemtjänst är gedigen men betydligt mindre i området för särskilt boende, många 

intressanta frågeställningar finns här att arbeta vidare med. En sådan intressant 

frågeställning som faller utanför uppsatsens forskningsområde uppkom under insamling av 

empiri. Från en av de genomförda intervjuerna framställdes en bild som kan antas mindre 

väntad om att LOV som upphandlingssystem kan vara än mer lämpligt inom särskilt boende 

än inom hemtjänst. Här menade intervjuobjektet att särskilt boende lämpar sig bättre för 

konkurrens då avtalen som tecknas lägger grunden för vilka krav som finns vilket gör att 

man får konkurrera och effektivisera på andra sätt än genom sparad tid, rimligen genom 
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högre kvalitet. Inom hemtjänsten betalar brukaren däremot för den tid man använder, vill 

en aktör spara tid genererar det vidare en negativ effekt för brukaren. Detta område kan 

anses intressant för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Dessa frågor låg till grund för de både intervjuerna, nedan redogörs sedan för fallspecifika 

frågor som utformades efter de två kommunernas olika system. 

1. Beskriv er yrkesroll, vad arbetar ni med på kommunen? 

2. Hur många aktörer är privata, kommunala respektive nischade i kommunen? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar ser man med det system kommunen idag 

tillämpar? 

4. Hur upplever ni oftast individcentrering i arbetet med särskilt boende?  

5. I värdegrund framställs vilka grundläggande rättigheter äldre har gällande kvalitet 

men hur arbetar ni konkret för att säkerställa detta?  

6. Hur ser uppföljningsarbetet ut? 

7. Vilka åtgärder vidtas om det visar sig finnas brister i en verksamhet? 

8. Anser ni att det finns för eller nackdelar med det system som finns i detta 

avseende, gällande uppföljning och åtgärder?  

9. Vad kan förbättras i kvalitetsarbetet? 

10. Inom tre månader från beviljat beslut bör kommunen tillgodose den behövande 

med plats på lämpligt boende, uppfyller ni som kommun denna tidsfrist?  

11. Hur arbetar kommunen med parboendegaranti och vilka regler gäller kring detta? 

12. Vilka är de största utmaningarna respektive fördelarna i förmågan att tillgodose 

alla behövande med platser på äldreboenden? 

13. Tror ni frågan om LOV är central för detta utfall? 

14. Vad upplever ni skulle kunna förbättra denna process? 

Kompletterande frågor Umeå kommun 

15. Vad påverkar på vilket särskilt boende personen hamnar? 

16. Vad har bidragit till att Umeå kommun har infört LOV inom hemtjänst men avstått 

från att göra det inom äldreomsorgen? 

Kompletterande frågor Stockholms stad 

17. Mycket information finns att tillgodose sig på internet, tror du denna information 

främst når ut till de äldre och anser du att de äldre idag genomför informerade val? 

18. Hur ofta får den beviljade plats på önskat boende? 

19. Hur ofta flyttar faktiskt personen om den hamnar på sin ”andrahandsval” och sen får 

plats på förstavalet? 

Utöver dessa frågor formades en del följdfrågor efter svar under intervjutillfället. 


