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Sammanfattning 
 
Den offentliga sektorn anses som ineffektiv av förespråkarna för New Public Management 
(NPM) som hävdar att den offentliga sektorns verksamheter ska bedrivas mer resultatinriktat, 
likt den privata sektorn. Detta för att skattebetalarnas pengar ska komma tillbaka till 
medborgarna. Ett sätt att lösa vad de framhåller som ett ineffektivitetsproblem har lett till 
konkurrensutsättning, där privata aktörer får en möjlighet att genom upphandling utföra 
offentliga tjänster.  
Syftet var att undersöka hur det strategiskt arbetas med stöd och vägledning till chefer i 
konkurrensutsatt verksamhet, samt hur chefer upplever att de får det stöd som behövs för att 
fullgöra sitt arbete. 
Vi ville även förklara de bakomliggande motiven för konkurrensutsättning. Empirin har 
bestått av kvalitativa intervjuer med chefer inom kommunal sektor.  
Resultatet visar att från en personalstrategisk nivå finns det en god intention att kunna stödja 
chefer ute i verksamheter som påverkats av konkurrensutsättning, men att cheferna saknar 
stöd, beroende på vilken organisation de tillhörde. Vi såg vikten av att skriva tydliga avtal 
med ramar och beskrivningar av vad som ska göras i en upphandling. Detta för att erhålla en 
så bra kvalitet och kontroll som möjligt. Vi menar att en tydligare struktur kunde underlätta 
för chefernas arbete i samband med konkurrensutsättning. 
 
 
Nyckelord Offentlig sektor, New Public Management, konkurrensutsättning, personalstrategi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
  
The public sector is considered to be ineffective. The advocates for New Public Management 
(NPM) thinks that the public sector's activities should be carried out with focus on result, 
equal to the private sector, this because the taxpayers’ money will gain the citizen more. One 
way to solve ineffectiveness problem has led to allowing competition between public and 
private sector over contract. With this background, we thought it to be interesting to 
investigate the public health care sector. The aim was to study how organisations work on a 
strategic level with support and guidance to first line managers, in a competitive environment, 
and how these mangers think about this support. 
We also wanted to explain the underlying reasons for more exposition to competition. The 
empirical data comprises qualitative data from interviews, documents and a broad theoretical 
background.  
The result showed that the strategic human recourse department had a good intention to 
support managers in their organisations that is affected by competition, but that the managers 
lacked certain support, depending on which organisation they belonged to. 
We saw the importance of good contracts with a clear framework and a good description, this 
in order to receive as good quality and control as possible. We believe that such a framework 
may lead to a clearer structure that in return may be a good support for the managers on a 
competitive market. 
 

Keywords Public sector, New Public Management, exposition to competition, personnel 
strategy. 
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1. Inledning 

1.1	  Problembakgrund	  
Under en längre period var offentlig verksamhet inom vård och omsorg under offentlig 
monopol som stängde ute privata aktörer. Det har pågått ett flertal reformer och 
decentraliseringar inom offentlig vårdverksamhet under de senaste åren. En av de största 
reformerna är Ädelreformen. Genom Ädelreformen (SOU, 1998/99: 436), blev ansvaret kring 
de äldre kommunalt, från att tidigare varit landstingets ansvar. Det politiska begreppet 
decentralisering ska skapa möjligheter för medborgarna att kunna påverka. På senare tid har 
det getts möjlighet för privata aktörer, främst inom vård och omsorg, att driva verksamhet 
inom den offentliga sektorn genom konkurrensutsättning. Sveriges kommuner står inför stora 
utmaningar, då en framtida välfärd ska utformas och finansieras. Grundförutsättningen för att 
utvecklingen ska gå framåt, bygger på den skattefinansiering som ligger till grund för att 
kommunerna ska fungera (Bengtsson, 2010:121–123).  
 
Kommunerna har genom åren fått friare former för den kommunala planeringen som 
anpassats efter lokala förutsättningar. Staten styr kommunerna genom de statliga 
ämbetsverken och länsstyrelsen. De har till uppgift att utöva tillsyn, dvs. övervaka 
kommunerna. Med decentralisering sker en övergång till mål- och resultatstyrning. Alla 
resultatenheter eller beställar- och utförarsystem är organisatoriska enheter med eget 
budgetansvar. Den offentliga sektorns huvuduppgift är att utifrån politiska beslut 
tillhandahålla tjänster till medborgaren. Sverige har den största offentliga sektorn i 
västvärlden och ansvarar för den verksamhet som vi medborgare värderar mest, dvs. vård- och 
omsorg samt utbildning. Staten, landstinget och kommunen ses som en förutsättning för att 
skapa ett tryggt samhälle. Staten ansvarar övergripande för utformningen av välfärdsstaten, 
landstinget ansvarar för sjukvård och kommunerna tar hand om barnomsorg, skola och 
äldrevård. Då det är medborgarna som genom skattemedel finansierar den offentliga sektorn, 
finns det krav på att verksamheterna sköts med en god service och kvalitet samt med en 
rättvis resursfördelning (Siverbo, 2007:17). 
 
Det blir allt vanligare att den offentliga verksamheten konkurrensutsätts för att undersöka om 
en annan aktör kan driva verksamheten billigare, bättre och mer effektivt. Enligt Svenskt 
näringsliv Privat drift i kommunala verksamheter (2011), drivs fortfarande omkring 90 
procent av vård- och omsorg inom den offentliga sektorn i egen regi. Rapporten visar att det 
under de två senaste åren skett en ökning av privat drift i samtliga 290 kommuner. De privata 
upphandlingarna från företag och föreningar av kommunernas verksamheter har ökat från 11 
till 13,3 procent. Man kan se hur stor del av kommuners verksamheter som upphandlats av 
privata leverantörer. Likaså har upphandlingar i landstingets verksamhet från privata aktörer 
ökat med 29 procent under de två senaste åren. Rapporten från Hallands län som helhet visar 
en ökning av drygt 10 procent. I Laholms kommun drivs ungefär 15 procent av den 
kommunala verksamheten av privata företag eller organisationer. Denna verksamhetsform 
dominerar framförallt inom omsorgen om äldre och funktionshindrade som med sina 22 
procent under de två senaste åren har ökat den privata driften (Privat drift i kommunala 
verksamheter, 2011). 
 
Vi kommer att studera fenomenet NPM (New Public Management), Vilket är en 
sammanfattande benämning av verksamhetsformer och metoder som förekommer i det privata 
näringslivet och som tillämpas alltmer i den offentliga sektorn. 
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NPM beskrivs som en reformrörelse eller ny trend, som både ses utifrån ekonomisk och 
demokratisk teori.  NPM ses som en samling av idéer från näringslivets och privata företags 
sätt att styra organisationer. Det ställs krav på förändringar i den offentliga förvaltningen, där 
det förespråkas ett mer modernt marknads- och företagstänkande. NPM-rörelsen har sitt 
ursprung i en kritik mot det ”traditionella” sättet att utöva styrning inom offentliga 
organisationer. Metoder som förespråkas är bl.a. konkurrensutsättning, privatisering, 
målstyrning och decentralisering. Man kan använda olika metoder för att se om det nås någon 
effekt av att anpassa en offentlig förvaltning mot marknadens krav genom t.ex. benchmarking, 
som är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder. Syftet är att få insikt och kunskap 
som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.  
 
Roland Almqvist som är en företagsekonom och forskare inom konkurrensutsättning i 
offentliga verksamheter, menar att den offentliga verksamheten blir mer effektiv och 
producerar mer välfärd till varje enskild medborgare om den spelar efter marknadsmässiga 
regler (Almqvist, 2006, s.10-24). Detta är ett område som vi finner intressant och därmed vill vi 
undersöka hur ledningen i den offentliga sektorn strategiskt arbetar för att underlätta för 
chefer som utsätts för konkurrens i verksamheten. Vi vill även förklara de bakomliggande 
motiven av konkurrensutsättning i den offentliga sektorn inom vård och omsorg. 

1.2	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka hur tjänstemän på stabsnivå arbetar i den offentliga 
sektorn vid en konkurrensutsättning. Vi ville även få en uppfattning av chefers erfarenheter 
och upplevelser av konkurrensutsättning, då detta har en arbetsvetenskaplig relevans och 
berör organisatoriska, lednings- och kompetensfrågor.  
. 

Frågeställning 
 
Den övergripande frågeställningen i vår studie är: 
 

• Vilka erfarenheter och lärdomar har chefer och tjänstemän på stabsnivå gjort i 
samband med konkurrensutsättningen? 

Närmare bestämt blir två frågor intressanta att besvara som vi tror påverkas av 
konkurrensutsättning. Dessa frågor inriktar sig på: 

• Hur arbetar tjänstemän på stabsnivå i den offentliga sektorn inom vård och omsorg 
med riktlinjer och stöd till chefer i verksamheten inför konkurrensutsättningen? 

• Hur beskriver cheferna i verksamheterna det stöd de får och den egna organisationens 
roll vid konkurrensutsättningen?  

1.3	  Avgränsning	  
Vår studie avgränsas till att handla om konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn inom 
vård och omsorg, stödet från ledningen på stabsnivån samt upplevelsen av stöd från ledningen 
till chefer i konkurrensutsatt verksamhet. Vi berör bakomliggande motiv för 
konkurrensutsättningen men går inte närmare in på medarbetares, medborgares eller brukares 
upplevelser, inte heller politikens eller de privata aktörernas perspektiv på 
konkurrensutsättningen. Då det finns ett flertal metoder att konkurrensutsätta den offentliga 
sektorn inom vård och omsorg har vi valt att avgränsa undersökningen till att studera tre olika 
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former av konkurrensutsättning. De avgränsningar vi har gjort är Vårdval Halland i Region 
Halland, Utmaningsrätten i Halmstads kommun och Entreprenadavtal i Laholms kommun. 
Dessa avgränsningar har vi valt, då undersökningen annars hade blivit alltförför omfattande. 

1.4	  Ramvillkor	  
Inom offentlig sektor finns vissa rambetingelser för verksamheter, bl.a. etiska förhållningssätt 
som måste följas. Då det är en politiskt styrd organisation finns en skyldighet mot 
allmänheten med en öppenhet för att möjliggöra ett ökat medborgligt inflytande, att 
möjliggöra ökad insyn, medbestämmande, likabehandling och en ökad rättsäkerhet 
(Bengtsson 2010:161).  
 
Förutom att arbetet i den offentliga förvaltningen styrs av grundlagarna, så gäller att arbetet 
styrs av förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och 
myndighetsförordningen. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker 
muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt (Bengtsson, 2010:131, 
145). Meningen med dessa lagar och förordningar är att de ska skydda medborgaren och de 
anställda på ett korrekt sätt, och att det kommunala arbetet ska ske utifrån en demokratisk 
värdegrund (Bengtsson 2010:131).  
 
Allt arbete inom den offentliga förvaltningen styrs av grundlagar, förvaltningslagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och myndighetsförordningen. Sekretess 
betyder förbud att röja en uppgift som kan vara till skada för någon, vare sig det sker 
muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Dessa lagar finns för 
att skydda medborgare och anställda inom offentlig sektor. Samtidig finns 
offentlighetsprincipen som ska möjliggöra en ökad insikt i den offentliga sektorn (Bengtsson, 
2010:131, 145).  

1.5	  Uppsatsens	  disposition	  
I det inledande kapitlet tas bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar upp. 
Vidare behandlas teorierna som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel 2 behandlar de teorier 
som ligger till grund för konkurrensutsättningen av den offentliga sektorns olika delar. 
Metodkapitlet, kapitel 3, beskriver tillvägagångssättet i undersökningen. I resultatkapitlet 
kapitel 4, redovisar vi resultatet från våra intervjuer samt innehållet från olika policydokument 
avseende de organisationer vi undersökt. I kapitel 5 väver vi ihop teori och empiri och gör en 
sammanfattande analys. Slutligen för vi, i kapitel 6, en avslutande diskussion där vi resonerar 
utifrån både resultat, teorier och egna förvärvade erfarenheter i ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1.	  Den	  offentligt	  styrda	  organisationen	  
Att arbeta i en politiskt styrd verksamhet innebär att dagligen ta hänsyn till många aktörer 
som politiker, chefer, kollegor, intresseorganisationer och medborgare. Ärenden ska utredas 
så att beslut kan fattas och medborgare förväntar sig att få sina problem lösta samt sina frågor 
besvarade, skyndsamt, d.v.s. så snabbt som möjligt. Tjänstemännen ska förhålla sig till 
grundläggande värden som respekt och hänsyn för människors integritet samt öppenhet i 
politik och förvaltningar, genom både sekretessregler, offentlighetsprincipen samt 
förvaltningslagens krav på serviceanda (Bengtsson, 2010:145). 
 
Eftersom förvaltningen är den del av den offentliga verksamheten, som har flest 
direktkontakter med medborgarna i allmänhet, blir tjänstemännens åtgärder viktiga för 
medborgarnas allmänna värdering av det offentliga. En ämbetsman måste kontinuerligt ta 
ställning till sitt arbete och till de direktiv han eller hon har fått i lagar samt genom 
myndigheterna. Ämbetsmännen eller tjänstemännen ska sedan informera sina överordnade.  
De värden som bör styra den offentliga verksamheten omfattar både demokrativärden 
(politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet) och ekonomivärden (funktionell 
rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet). Idén är att alla offentligt verksamma, 
politiker såväl som ämbetsmän, alltid ska iaktta samtliga värden (Bengtsson, 2010: 165-168).  
 
Bengtsson (2010) benämner förvaltningstjänstemannen som ”demokratins väktare”. En 
grundläggande förutsättning för att den offentliga makten skall uppfattas som legitim är att 
alla medborgare behandlas med ”lika omtanke och respekt”. En förutsättning för att 
medborgarna ska stödja detta är att politiska beslut fattas, fördelas och hanteras på ett sätt som 
uppfattas rättvist vad gäller åtgärder, innehåll, procedurer, former, fördelning, och 
konsumtion. För att skapa en demokrati, menar Bengtsson att tre legitimitetsgrunder måste 
samspela; politik, medborgare och professionella, där alla måste vara införstådda, ha en vilja 
att förstå de politiska intentionerna och låta erfarenheter och sociala kunskaper leda vägen för 
ett etiskt handlande- och därmed uppträda som demokratins väktare (Bengtsson, 2010:173–
176). 

2.2.	  Samverkan	  och	  avtal	  
Kommun och landsting har samverkansavtal, där det övergripande målet är att aktivt arbeta 
för att uppnå intentioner i avtalen. Man ska utveckla verksamheten mot medborgarnas krav på 
effektivitet, service och kvalitet. Medborgarna garanteras information, samråd, dialog och 
delaktighet före beslut. Åsikter ska tas tillvara och utvecklingsmöjligheter i verksamheten ska 
ses över. Vid varje samverkansmöte, ledningsmöte och fackligt möte ska alla parter vara 
delaktiga vid framtagandet av funktionella samarbetsformer samt dokumentera åtgärder och 
aktivitetsplaner. Offentliga organisationer som använder sig av upphandlingar ska inte ha 
något formellt ansvar för resurser och processer i den upphandlade delen av verksamheten. 
Därför ska tydliga mål- och riktlinjer framgå av kontraktet, så att produktionsprocessen kan 
följas och vid behov styras upp, se att resultatet blir tillfredställande utifrån kommunens mål 
och riktlinjer mot medborgare och brukare. Genom avtalet är det meningen att ett förtroende 
ska byggas, där man gemensamt kommer överens om mål för verksamheten och hur man 
strategiskt ska hantera svårigheter. Avtalet är ett verktyg med syfte att utveckla relationen 
mellan utförare och beställare, genom övergripande och specifika formuleringar, s.k. 
”relational contracting” (Almqvist, 2009: 57-59). 
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2.3	  Organisationsstrukturer	  och	  funktioner	  
Verksamheten i kommuner och landsting sker i olika organisationer. Enligt Hansen & Orban 
(2002) beskriver organisationsteori hur olika processer är organiserade och samverkar med 
regel- och ansvarssystem, som fördelas ut i organisationens enheter där alla förväntas arbeta 
mot samma övergripande mål. En traditionell organisationsstruktur byggs upp av olika 
element, människor och resurser som påverkar varandra och ger upphov till olika slags 
beteenden. Arbetet struktureras i grupper efter kunskap eller processer, och beslutsfattandet 
decentraliseras och styrs av utbildning, regler och normer (Hansen & Orban, 2002: 96).   
 
Decentraliserade organisationer är av en divisionaliserad struktur, där organisationen/företaget 
delas upp i flera resultatenheter efter olika geografiska områden och självständigt drivs under 
den större organisationen. Den divisionaliserade strukturen delas upp i olika delar; med den 
strategiska ledningen i toppen, därefter linjeledning och sist den operativa kärnan (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008: 100-109). Är decentraliseringen markant i en organisation har enheterna ute i 
verksamheten mer ansvar att själva ta beslut. Fördelen om enheterna har ansvaret är att de får 
förstahandsinformation och kunskap, vilket ger kontroll och styrka. Nackdelen kan vara att 
stödet inte finns i samma grad och att små enheter inte har ekonomi till att anställa en ekonom 
på heltid (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 93-94).  
 
I en organisation har den strategiska ledningen det högsta administrativa ansvaret för 
organisationen. ”Staben” är en tongivande del, som har specialistkompetenser att bistå chefer, 
mellanchefer, personal och medborgare med. ”Linjeorganisationen” är en hierarkisk struktur, 
som har makten att styra över verksamheten med klara regler där var och en gör det man är 
bäst på, men denna organisationsform tar inte tillvara medarbetarnas fulla förmåga att själv 
hitta lösningar på problem och utmaningar, vilket kan hämma framgångar. Denna struktur 
används oftast i verksamheter där ansvar och uppgifter är mer oförändrade över tid, t.ex. 
statliga myndigheter (Hansen & Orban, 2002: 101-106).  
 
Det finns också författare som är kritiska i huvudfrågan till forskning i organisationsteorin, 
Thompson & McHugh är ett exempel på detta. De beskriver att organisationsteori döljer den 
sociala verkligheten och fungerar som en metod att styra de anställda och att en förändring har 
skett i samband med organisationers omstruktureringar, där mellanchefers situation försvagats 
i takt med nedskärningar och avhierarkisering (Thompson & McHugh, 2009:18, 82-83). 
  
2.3.1	  Kvalitet	  och	  jämförelser	  
Den offentliga sektorns ambition är att verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet. Den 
ska utvecklas med medborgare och brukare i fokus och tillämpas via målstyrning, där mål på 
olika nivåer ska omfatta både inriktning och kvalitet utifrån de ekonomiska förutsättningar 
som finns. Uppföljning, utvärdering och omprövning av verksamheten är en grundläggande 
del av styrningen, som sker kontinuerligt av både ekonomi och verksamheter (Bengtsson, 
2010: 80-83).  

2.3.2	  Personalpolicy	  och	  medarbetarskap	  
Kommunens politiker ger riktlinjer och direktiv som de framlägger till kommunen att fullfölja 
för att kunna nå och åstadkomma satta mål och visioner för respektive verksamhet. De följer 
även etik och öppenhet efter en demokratisk värdegrund och likabehandlingsplan. Syftet är att 
öka demokratin genom ett brukarinflytande, som både ska leda till mer insyn, 
medbestämmande, likabehandling och ökad rättsäkerhet. Detta inkluderar även normer som 
ska följas för att alla medborgare ska behandlas på ett likvärdigt sätt (Bengtsson, 2010:161). 
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Tjänstemännen måste samtidigt hålla sig inom den planerade budgeten och försöka driva all 
kommunal verksamhet så effektivt som möjligt och följa de krav som medborgarna ställer.  
 
”Tjänstemannens demokratiska uppgift är att inom sina verksamhetsområden efter sin bästa 
förmåga se till att de demokratiska institutionerna verkligen fungerar på ett för hela 
samhället tillfredställande sätt. Man kan beskriva förvaltningens verksamhet som ett slags 
utbildningsprocess som innebär en ständig kontakt mellan förvaltningen och medborgarna.” 
(Lundquist, 1994:155 i Bengtsson, 2010:176). 

2.4	  Decentralisering	  
Almqvist (2009) menar att decentralisering har både en marknadsmässig och en geografisk 
innebörd. Makten/inflytandet flyttas från centrum och vidare ut till olika områden, vilket 
medför att individerna kan påverka lättare. Vinsten blir en snabbare beslutsprocess, ett 
tillvaratagande av individens initiativ och att verksamheten blir mindre sårbar. (Almqvist, 
2009: kap 6). 
 
Däremot menar författarna Thompson & McHugh (2009) att organisationen istället för att 
omstrukturera och rationalisera, kan delegera rutinaktiviteter i den egna organisationen och 
inte utåt som i en decentraliserad organisation (Thompson & McHugh, 2009: 80-84). 
 
Även Rothstein (2010) nämner att kommunerna genom decentralisering ger medborgare och 
personal möjligheten att påverka politiska beslut, skapar det både förutsättningar och 
samordning. Det innebär att politisk och/eller administrativ makt och formell kompetens 
delegeras från centrala institutioner till lägre nivåer, dvs. en förflyttning av besluts- och 
handlingskompetens, från centrum till periferi. Graden av decentralisering av 
huvudmannaskap visar hur nära ledningsfunktionen är kopplad till ansvaret för verksamheten. 
Ett exempel på detta är organisationsförändringar på central eller lokal nivå, där inflytande 
och ansvar knyts närmare varandra genom att varje enhet i en offentlig organisation får eget 
budget- och kostnadsansvar. Det handlar också om delegering av politiska och administrativa 
befogenheter från centrala till regionala eller lokala institutioner (Rothstein, 2010: 246-249). 
 
Decentralisering kan enligt Almqvist (2009) förklaras med hjälp av tre olika variabler; 
reglering, huvudmannaskap och finansiering, som beskrivs som en process av en eller flera 
påverkanden av förändringar mellan centrala och lokala institutioner. Graden av 
decentralisering innebär hur nära ledningsfunktionen kopplas till ansvaret för verksamheten, 
t.ex. organisationsförändringar på central eller lokal nivå, där inflytande och ansvar knyts 
närmare varandra. Ett exempel på hög decentralisering är då varje enhet i offentliga 
organisationer får ett eget budget- och kostnadsansvar. Decentralisering kan vara ett positivt 
motivationsargument i organisationen. Genom inre effektivitetsargument skapas bättre 
utnyttjade resurser. Yttre effektivitetsargument ger en snabb anpassning till förändringar och 
kompetensargument ger bättre möjlighet att ta tillvara och utveckla kompetens. Om 
decentralisering ska bli effektiv behövs en tydlig central målstyrning, där organisationens 
medlemmar ska känna till målen. Dessa mål ska följas upp kontinuerligt med tydlighet, 
mätbarhet och uppföljning. Medlen i form av processer för hur man ska komma till målen ska 
dock överlämnas till enheterna (Almqvist, 2009: 88-89, 91-92, 101). 
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Privatisering 
Region- och kommunpolitikerna har att ta ställning till olika val av privatiseringsalternativ 
inom den offentliga sektorn. Detta kan beskrivas enligt nedanstående figur; 
 
Figur 1 visar på en process där en verksamhet från den offentliga sektorn förskjuts till den 
privata. Bengtsson som lutar sig på Lundqvist (2008:257) visar en uppdelning av privatisering 
av reglering, finansiering, produktion och ägande.  
 
Figur 1:. Olika alternativ för funktionsuppdelning mellan offentligt och privat (Bengtsson, 2010:124) 
  

Funktion  Huvudansvar 

Reglering  Offentligt Privat 

Finansiering  Offentligt Privat Offentligt Privat 

Produktion  Offentligt  Privat Offentligt Privat  Offentligt Privat  Offentligt  Privat  

 
 
Privatisering kan enligt figur 1 visas med hjälp av funktionerna som reglering, finansiering 
och produktion.  
Vidare kan huvudansvaret antingen vara offentligt eller privat. Ju längre till höger desto mer 
privatiserat, medan ju länge åt vänster desto mer offentligt. 
 
Huvudansvaret och alternativen vid privatisering av offentliga verksamheter är: 
 

• Offentlig sektor äger och driver. Finansiering av kommunen.  
• Offentlig sektor äger, privat sektor driver. Är en driftentreprenad och decentralisering 

genom s.k. offentlig upphandling och kundvalsmodell. 
• Privat sektor äger och driver med reglering. Är både decentralisering och privatisering 

samt en kundvalsmodell där medborgaren själv kan välja utförare av tjänster.  
 

Bengtsson (2010) beskriver olika sätt att privatisera såsom; 
Avreglering; där det är fritt konsumtionsval inom den offentliga sektorn samt fritt 
konsumtionsval med inkomstöverföringar och fri etableringsrätt. 
Avfinansiering; med brukaravgifter under offentligt monopol samt brukaravgifter under 
konkurrensproduktion. 
Avproducering; som är offentliga tjänster som drivs med privat entreprenad. Samt till sist; 
Avyttring; där egendom som privatiseras genom avyttring som är offentligt ägda (Bengtsson, 
2010:124–125). 

2.5	  New	  Public	  Management	  (NPM)	  
Det har skett en förändring i synen på hur offentlig verksamhet och även andra 
tjänsteproduktioner ska styras och drivas. Organisationer har från att ha varit byråkratisk med 
beslutsfattande i centrum, alltmer övergått till att bli påverkade av NPM med divisionaliserade 
och decentraliserade beslut, men där det yttersta ansvaret ligger på ledningen. Politiker ställer 
hårdare krav på dokumentation av resultat, måluppfyllelse och kostnader och chefer får andra 
löne- och karriärförhållanden som knyts till uppvisade resultat i den offentliga verksamheten. 
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Därför övergår verksamheter alltmer till kontraktskrivning, istället för den traditionella 
hierarkiska styrningsmodellen och kan alltmer liknas vid de privata ägarförhållandena. 
Därmed har skillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn alltmer suddats ut 
(Jacobsen, 2005: 72-73).  
Jacobsen (2005) menar att dessa utökade krav på förändring i offentlig förvaltning har lett till 
förespråkande av ett mer marknads- och modernt företagstänkande, i motsats till den 
offentliga sektorns traditionellt byråkratiska arbetssätt. Denna nya idériktning kallas för New 
Public Management ”NPM” och innefattar både styrning och ledning av offentlig verksamhet. 
Dess idéer är lånade från näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina 
organisationer. NPM-rörelsen har sitt ursprung i en kritik mot det ”traditionella” sättet att 
utöva styrning och förvaltning inom offentliga organisationer.  NPM´s principer och metoder 
för styrning och beslut presenteras som effektiva och moderna lösningar för kommuner och 
landsting. De benämns ofta som konkurrensutsättning, decentralisering, privatisering, 
målstyrning, resultatstyrning, resultatenheter samt köp- och säljmodeller. Man kan använda 
olika metoder för att se om det finns någon effekt att ”marknadisera” en offentlig förvaltning, 
där ett exempel är benchmarking som är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder, 
genom insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten 
(Jacobsen, 2005: 213). 
 
Även Almqvist (2009) menar att man genom benchmarking (d.v.s. att genomföra jämförelser 
mellan verksamhetsformer som är en typ av verksamhetsstyrning), kan öka 
konkurrensutsättning och förbättra det egna arbetet, genom att t. ex. de privata och 
kommunala verksamheterna jämför sina utföranden. Skälen till varför offentliga verksamheter 
väljer att skriva kontrakt med interna och externa intressenter som ska utföra service under en 
avtalad tidsperiod har sin grund i politisk ideologi. Vidare menar Almqvist (2009) att det finns 
behov att flytta politiken bort från processer av offentlig leveransverksamhet och i stället 
fokusera på strategier och specificering för verksamheten. Även ur demokratisk synvinkel 
finns argument, då brukare har rätt till påverkan och valmöjligheter efter behov. Målet med 
valfrihet inom vården är att styra utvecklingen mot en balans mellan behov och efterfrågan.  
Benchmarking ska också öka verksamheternas kostnadseffektivitet. Begreppet kvalitet missas 
ofta i verksamheten då den är svår att mäta, styra och följa upp (Almqvist, 2009: 59-61). 

2.5.1	  Motstridigheter	  i	  NPM	  
Organisationens system bidrar enligt Almqvist (2009) till att effekter, gränser och funktioner 
påverkas, då de är kontextberoende. Detta leder till flera konflikter, osäkerheter, otydligheter 
och motstridigheter.  Den första motstridigheten är ”var finns och vem är kunden”. Genom 
ägarperspektivet blir frågan ”för vem eller vilka är ägarna till”, där svaret är för medborgarna, 
då ägarna själva blir kunder i NPM- konceptet.  Den andra motstridigheten på marknaden är 
NPM`s strävan att överföra fler funktioner, exempelvis fördelningsmekanismen från politiken 
till marknaden, som skapats genom politiska beslut, där egentligen ”ingen politik” finns med, 
då medborgarna valt dem. Tredje motstridigheten är NPM`s förespråkande för både 
centralisering och decentralisering, samtidigt som större makt ges åt politikerna och 
förvaltningen där tjänstemännen och chefer får större handlingsfrihet (Almqvist, 2009: 30-
31). 
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2.6	  Konkurrensutsättning	  	  
I kommunallagens paragraf 19, 19a kring entreprenörers rätt att anta en annan part att 
ombesörja kommunens resurser står:  
 
”Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till 
någon annan än som avses i 17. § och 18. § skall fullmäktige se till att kommunen respektive 
landstinget tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Om en 
kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan än som avses i 17.§ och 18.§  om att 
denne skall utföra en kommunal angelägenhet skall kommunen eller landstinget beakta 
intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten 
att få insyn i hur angelägenheten utförs” (Kommunallag, 1991:900). 
Kristian Johansson (2010) på Svenskt Näringsliv menar att konkurrensutsättning av offentlig 
sektor i grunden handlar om att systematiskt pröva om viss verksamhet kan drivas effektivare 
i andra driftsformer, än i egen regi. Den kommunala servicen ska vara av god kvalitet och 
präglas av brukarinflytande och individuella valmöjligheter, där fokuset ligger på att främja 
brukarens valfrihet i vardagen, liksom arbetstagarnas möjlighet till inflytande över sin 
arbetssituation. Konkurrensutsättning kan ses som ett sätt att utveckla och förbättra 
verksamheterna, anser Johansson. Vidare menar han att ökad konkurrens är ett av flera medel 
för att nå hög effektivitet och god kvalitet av kommunens tjänster. Genom 
konkurrensutsättning kan företagande komma att stimuleras. Svenskt Näringsliv har länge 
hävdat att betydande vinster skulle kunna göras med ökad konkurrensutsättning av de delar av 
den offentliga sektorn som inte sysslar med myndighetsutövning. En ökad 
konkurrensutsättning av offentliga verksamheter skulle enligt Svenskt Näringsliv ha många 
positiva konsekvenser. De menar att konkurrens leder till lägre kostnader och i vissa fall till 
högre kvalitet. Konkurrens ger också en större valfrihet och ökar många tjänsters 
tillgänglighet. Medborgarna betraktas alltmer som kunder på en marknad. Meningen är att det 
ska leda till en konkurrens genom privatisering för att ge bättre effektivitet. Kundval har lett 
till förändringsinitiativ i kommuner och landsting i form, resultatenheter, kundvalssystem och 
entreprenadverksamhet. De menar att en ökad konkurrensutsättning har många positiva 
konsekvenser (Johansson, K. 2010). 
  
Enligt Kristian Johansson (2010) leder konkurrens till lägre kostnader och i vissa fall till 
högre kvalitet. Konkurrens ger också större valfrihet och ökar många tjänsters tillgänglighet. 
Den berörda personalen verkar dessutom uppskatta ett ökat inslag av enskilda arbetsgivare. 
Han menar att nackdelar med konkurrens inom de kommunala välfärdstjänsterna kan vara att 
pris och kostnad ägnas för stor uppmärksamhet på kvalitetens bekostnad, eller att 
kontinuiteten blir lidande om entreprenadbytena blir för täta (Johansson, K. 2010).  
 
Vidare menar Johansson att kommunerna i Sverige står inför stora utmaningar att ta initiativ 
och se utmaningsrätten som en möjlighet för kommunerna att ge medborgarna tillbaka det 
bästa av varenda skattekrona. I grunden handlar konkurrensutsättning av offentlig sektor om 
att systematiskt pröva om viss verksamhet kan drivas effektivare i andra driftsformer än i 
egen regi. Detta är ett sätt att ge medborgarna den bästa kvaliteten för minsta möjliga kostnad. 
Att använda sig av utmaningsrätten ger möjlighet till utvärdering av verksamheten, vilket kan 
leda till att verksamhetens kvalitet blir bättre. I en utmaning kontrolleras kostnaden, kvaliteten 
och organisationen som helhet. Tanken med utmaningen är att släppa in andra parter och ge 
medborgarna den bästa välfärden som bidrar till att medborgarna tjänar på att kommunerna 
blir utmanade. Privata aktörer bjuds in att granska verksamheten och får komma med 
förbättringsförslag, som kan bidra till en bättre kvalitet till mindre kostnader. Trots positiva 
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effekter med utmaningsrätten, är det inte alla kommuner som väljer att införa denna i sina 
verksamheter. De menar att det skulle bidra till förluster av kvalitet på grund av att 
kommunens inflytande över hur verksamheten drivs skulle minska. Det skulle ta mer tid och 
resurser i relation till vad utmaningen skulle ge dem. Johansson sammanfattar detta med 
följande citat: 
 
”Utmaningsrätt innebär i princip att vem som helst kan utmana nästan vilken kommunal 
verksamhet som helst och genom att hävda detta kan jag/vi göra bättre. Sedan är det upp till 
ansvariga politiker att avgöra om verksamheten som utmanas lämpar sig för 
konkurrensutsättning” (Johansson, 2010:11–25) 
 
Konkurrensutsättning baserar sig på två lagar, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
Lagen om valfrihetssystemet (LOV). 

2.6.1	  Lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  (LOU)	  
All offentlig verksamhet omfattas sedan den 1 januari 2008 av lagen om offentlig 
upphandling (LOU) (2007:1 091). Inom LOU har man i vår undersökning använt sig dels av 
entreprenadavtal och dels av utmaningsrätt. Syftet med upphandlingsreglerna är att 
upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medlen, alltså 
skattepengarna, genom konkurrens på marknaden både i Sverige och i hela EU. Med andra 
ord ska leverantörerna ges möjlighet att "tävla" om samma villkor i varje upphandling som 
genomförs av offentliga verksamheter. Valfrihetssystemet anger de regler som gäller för att 
säkerställa denna konkurrens och organiseras genom kvalitetsprövning och godkännande av 
utförarnas kvalitet. Den ska också garantera information till medborgarna samt frågor om 
uppföljning och kontroll. Kommunen godkänner och certifierar själv privata utförare. Som 
upphandlande myndighet måste de använda sig av LOU vid varje inköp av varor och tjänster  
 
Varje avtal är juridiskt bindande och kan inte upphävas hur som helst. När de upphandlar ser 
de inte bara på priset på en vara utan ser helheten, t.ex. fria leveranser. Konkurrensverket 
menar att en rättvis konkurrens gynnar konsumenterna, pressar priserna, höjer kvaliteten och 
breddar utbudet av varor och tjänster. Det stimulerar också till att bättre använda samhällets 
resurser och gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden. Det stärker också de 
svenska företagens förmåga att hävda sig på internationella marknader. För att undvika ojust 
konkurrens mellan privat och offentlig näringsverksamhet samt för att se till att skattepengar 
används effektivt, finns lagar som styr hur offentlig verksamhet ska agera (Lag om offentlig 
upphandling, 2007), (Offentlig upphandling, 2008). 
 
Inom LOU ingår också olika begrepp som kan kopplas till lagen, i första hand beställar-
/utförarmodellen, utmaningsrätten och entreprenadavtal. 
  

2.6.2	  Beställar-‐/utförarmodellen	  (BUM)	  
Politikerna kan genom beställarnämnder fritt köpa från den leverantör som erbjuder det 
förmånligaste villkoret, vilket regleras genom avtal mellan köpare och säljare genom 
beställar-/utförarmodellen (BUM). Denna modell beskriver beställarens uppgift att formulera 
målen för verksamheten och utförarens uppgift att bedriva verksamheten enligt dessa mål 
(Petersson, 2007:109).  
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2.6.3	  Utmaningsrätten	  
Utmaningsrätten innebär att en privat aktör kan utmana och lägga ett anbud på en offentlig 
verksamhet genom beställar-/utförarmodellen (BUM). All verksamhet inom kommunen och 
landstinget får utmanas så länge det inte är en myndighetsutövning, strategisk ledarfunktion 
eller förbud för att läggas ut på entreprenad. Kommunen får själv bestämma om den vill ha 
utmaningsrätten eller inte. Om en privat aktör utmanar kommunen är det styrelsen eller 
nämnden för verksamheten som tar emot anbudet, granskar det och beslutar om 
genomförandet ska ske eller avslås. En myndighet kan inte mäta eller jämföra sin prestation 
av sin verksamhet lika enkelt som en privat aktör. Utan påverkan eller kritik mot dess 
funktion kan en organisation stagnera och tappa sin effektivitet. Genom påverkan av en extern 
verksamhet kan det fungera som ett mätinstrument på hur väl en myndighet fungerar och 
presterar jämfört med hur den kunde bedrivas av en privat aktör. Bengtsson (2010) menar att 
medborgaren kan välja mellan olika alternativ inom servicen på marknaden som exempelvis 
vårdval, skolpeng och barnomsorgspeng. Genom detta ska verksamheten bli effektiviserad 
genom att införa resultatenheter där varje enhet har eget kostnadsansvar (Bengtsson, 
2010:120–122, 127–128). 

2.6.4	  Entreprenadavtal	  	  
I ett entreprenadavtal inom den offentliga sektorn är det den upphandlade myndigheten som är 
beställare av att en verksamhet ska läggas ut på entreprenad genom beställar-/utförarmodellen 
(BUM). Entreprenören skall därefter åta sig att utföra insatser för uppdragsgivarens räkning. 
En privatiserad drift är ofta den som förekommer vid offentliga upphandlingar och blir en 
driftsentreprenad. På kommunens begäran skall utföraren vara beredd att kunna göra 
förändringar i avtalet om detta skrivs ner i förfrågningsunderlaget för entreprenadavtalet. 
Anbudsgivaren skall meddela beställaren om det finns oklarheter eller felaktigheter i 
förfrågningsunderlaget innan ett entreprenadavtal skrivs [Internt material, Laholms kommun]. 
 
Olika entreprenadmodeller. 

1. Intern konkurrens. Upphandling med enbart offentliga anbudsgivare (intraprenad) 
2. Upphandling. Främst privata anbudsgivare, men även offentliga. Inköp av en viss 

volym. 
3. Driftsentreprenad. En privat entreprenör tar över driften av en offentlig enhet. 

(Konkurrensutsättning av offentlig sektor, 2006).  
 
Denna ”entreprenadisering” betyder att en privat aktör utför verksamhet i den offentliga 
sektorn enlig ett kontrakt med det offentliga (Rothstein, 2010:121). 

2.6.5	  Lagen	  om	  valfrihet	  
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009 (2008:962). LOV reglerar 
vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet 
genom att brukaren eller medborgaren själva får välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem.  Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för 
hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men 
obligatoriskt för landstingen inom primärvården (Lag om valfrihetssystem, 2008), 
(Information om LOV). 
 
Enligt statens offentliga utredningar ”om valfrihetssystem” ska lagen om valfrihet (LOV) 
fungera som ett verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva sin 
verksamhet (SOU 2008:15). Denna lag (LOV) är ett tillägg till lagen om offentlig 
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upphandling (LOU) (2007:1 091) och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvårdstjänster (Lag om valfrihetssystem 2008), (Lag om offentlig upphandling). 
 
Bengtsson (2010) menar, att om medborgare eller brukare inte är nöjda med utförandet eller 
servicen, är det deras fria val att välja en annan utförarverksamhet. Målet är att skapa bättre 
tillgänglighet, förbättrat bemötande, överlåta makt till invånarna så de kan påverka 
utvecklingen inom hälso- och sjukvård. För att vara en anpassad verksamhet och möta 
framtida krav från invånarna (och marknaden), bör verksamheterna fokusera på 
kvalitetsredovisning istället för pinnstatistik, kvalitetskonkurrens istället för priskonkurrens, 
en närsjukvård med mer specialistkompetens samt anpassa personal till patient istället för att 
skicka runt patienten. I samband med att brukare vid övergången till LOV väljer en annan 
utförare, minskar behovet av personal inom den kommunala verksamheten. Då kommunen 
måste ombesörja den ökande vårdtyngden i samband med att LOV införs, kommer marknaden 
att präglas av konkurrens om arbetskraft. Valfriheten ställer också större krav på kommuner 
att marknadsföra både sin kommun och sig själva som arbetsgivare, genom att lyfta fram sig 
som unika på flera områden. Rätten att utmana vid genomförandet av LOV kan exempelvis 
gälla matleveranser eller städning av en annan leverantör än kommunens, till både kommunal 
service och vård (Bengtsson, 2010:126–127). 
 
Inom LOV förekommer olika begrepp som kan kopplas till lagen, i första hand 
kundvalsmodellen. 

	  2.6.6	  Kundvalsmodellen	  
I Vårdval Halland använder man sig av ”Kundvalsmodellen”, som innebär att individen själv 
kan välja vem som ska utföra beviljade tjänster från upphandlingar. Dessa utförs då antingen 
av den offentliga sektorns egen verksamhet eller av en privat entreprenör/vårdgivare 
(Bengtsson, 2010: 124, (www.regionhalland.se). 
 
LOV (Lagen om valfrihet) är en kundvalsmodell som ursprungligen utvecklades i Landstinget 
Halland innan lagen kom till. Grundtanken i Vårdvalsmodellen är att en sjukvårdspeng ska 
följa varje invånare och möjliggöra att de kan välja vårdenhet var som helst i det landsting 
eller i den region de tillhör. Varje landsting har rätt att besluta om ersättningens närmare 
utformning, bara en lik ersättning ges till den privata och den offentliga vårdgivaren. De 
vårdgivare som uppfyller ställda krav ska fritt kunna etablera sig. Detta görs för att öka 
patienternas möjligheter att fritt få välja mellan privata eller offentligt drivna vårdgivare. 
Eftersom utförare inte kan påverka priset på sina tjänster, innebär modellen att 
kvalitetskonkurrens skapas, inom fastställd kostnadsram (Lag om valfrihetssystem 2008). 

2.7	  Förändringsprocess/Verksamhetsförändring	  
Konkurrensutsättningen handlar om en förändringsprocess då verksamheter i den offentliga 
sektorn privatiseras. Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att en omvärldsanpassning av den 
offentliga sektorn medför att den måste förändra både synsätt och strategier för att nå fram till 
hållbara mål som ger en effektiv vård i samspel med medborgare och brukare. Vid en 
omorganisation eller förändringsprocess använder man sig av både mål och strategi i sin 
planering för utförandet. Målen beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. ”Reella” mål är de 
målsättningar som påverkar de anställdas beteende och ska ge omvärlden en bild av vad 
organisationen arbetar för. ”Symboliska” mål förmedlar den bild av organisationen som man 
vill att omvärlden ska ha. Strategibegreppet innebär vad man tänker göra för att förverkliga 
vägen mot målet. Man skiljer mellan följande två; ”Generiska” strategier, hur en organisation 
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positionerar sig i förhållande till sin omvärld och ”Resursbaserat” mål, de interna 
förhållandena i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 38-39).  
 
Författarna Khade, A.S. & Crordeio, W. (2008) diskuterar vikten av relationer, nätverkande 
och stöd för att kunna ge sig in i de internationella marknaderna. Författarna har studerat och 
ställt frågan hur företag etablerat sig och hur man genom ett ökat relationsbaserat engagemang 
kunnat ta hjälp av andra aktörer på den nya marknaden. Författarna beskriver i artikeln att det 
är viktigt att få en kunskap om den marknad man ska in i och att det kan vara en god hjälp att 
skapa ett nätverk med relationer för att få en ökad förståelse. Vidare beskriver de vikten av att 
skapa goda relationer, särskilt där det finns auktoriteter som är intresserade av ett sådant 
samarbete. Vanligtvis välkomnas alla utländska investerare. Problem som bland annat 
beskrivs är att byråkratin är svår att förstå i andra länder. Här kan ett nätverk av relationer 
hjälpa företaget att förstå byråkratin.  
 
Khade och Crordeio förklarar att ett dilemma med att komma in på en ny marknad är det 
geografiska avståndet till företagets agenter och de socio-kulturella skillnaderna. De säger att 
det är värdefullt med viljan att lära sig, förstå och undersöka den kulturella skillnaden. Det är 
även nödvändigt att få kunskap om den internationella marknaden och det sociala nätverket. 
De internationella partnerna måste behandlas på ett likvärdigt sätt som de egna medarbetarna. 
Den internationella marknaden har gett möjlighet för företag att utveckla och avancera till nya 
marknader. Enligt författarna bidrar denna kunskap och förståelse till expansion och utökning 
av företagets marknadsandelar. Det har även möjliggjort för företagen att kunna göra sin 
produktion slimmad för en större ekonomisk tillväxt. Khade och Crordeio konstaterar 
avslutningsvis att den tröskel som måste överbryggas för att komma in på en ny marknad 
bygger på relationerna och samspelet i nätverken (Khade, A.S. & Crordeio, W, 2008). 

2.8	  Förändringsstrategi	  E	  och	  O	  
När en organisation ska förändras behöver man en strategi för detta. Vilka strategier en 
arbetsplats väljer att använda sig av beror på idéer och perspektiv som inhämtas både internt 
och externt. Arbetets organisering, styrning och intensitet inverkar på om förändringen ska bli 
lyckosam (Sandkull, 2008:77, 85).  
 
Jacobsen (2005) menar att förändringar bör analyseras långsiktigt. Man måste sätta upp mål 
och genomföra lösningar på problemen. Organisationsutveckling är en förändring som är en 
kontinuerlig och interaktiv läroprocess. Förändringarna ska vara lätta att genomföra och 
erbjuda lite motstånd. Om alla kan vara delaktiga och ha ett ansvar ökar förutsättningarna för 
en bra organisationsutveckling. Enligt Jacobsen (2005) finns två olika strategier för 
förändring av organisationer, Strategi E och O, där E står för ”ekonomi” och O för 
”organisation”. Strategi E handlar om förändringar som en engångshändelse med fokus på 
synliga och mätbara resultat med en fullständig analys av problem och tänkbara lösningar som 
har målet att skapa ett ökat ekonomiskt värde. Strukturen ligger i formella strukturer och 
system som förs fram av ledningen och externa konsulter. Den är planerad och 
programmatisk. Dessa implementeras sedan i organisationen. Processen är linjär där faserna 
följer en fastlagd sekvens, där en fas måste infinna sig före en annan. Mål kan inte sättas upp 
förrän man analyserat situationen samt bra lösningar kan inte genomföras förrän man vet vad 
man vill uppnå. Strategi O talar om utveckling där en förändring är en kontinuerlig och 
interaktiv process som kan analysera osäkra och svåra problemlösningar, sätta upp mål och 
genomföra lösningar på problemen. Strategin har som mål att utveckla organisationens 
mänskliga resurser så att en lärdom kan dras av förändringsåtgärder. Även denna fokuserar på 
ekonomiska resultat, men med betoningen på vilka processer som ska skapas för att uppnå 
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resultaten, dvs. osynliga, mänskliga egenskaper och processer. Kunskapen sprids både inåt 
och mellan grupper. Ska en förändring lyckas är det viktigt att få ledningens stöd och inte 
enbart sluta upp kring förändringen, utan vara en aktiv drivkraft bakom förändringen 
(Jacobsen, 2005: 230-236, 245-247).  
 
Om en organisation är starkt centraliserad blir beslutsprocessen längre, vilket medför svårare 
anpassning till snabba förändringar. Finns det istället för hög grad av decentralisering i 
organisationen, fragmenteras organisationens enheter. Genom detta arbetar de mer fristående 
från varandra, utan gemensamma ageranden och beslut och ses då som självständiga enheter. 
Detta påverkar alla förändringar och strategier i organisationer, då graden av motstånd och 
omfattningen av dessa ofta hänger samman, speciellt Strategi O som är beroende av 
förändringens omfattning (Jacobsen, 2005: 229-233). 

2.9	  Kritik	  mot	  konkurrensutsättningen	  
Politik är en ideologisk fråga där det finns en partipolitisk polarisering som strävar åt olika 
håll. Vi refererar fyra aktuella tidningsartiklar som vi anser på olika sätt speglar kritiken på 
olika sätt mot konkurrensutsättning i den offentliga sektorn inom vård- och omsorg.  
 
I Tidningen ”Kommunalarbetaren” (2011/8), nämner Gunnarsson & Gustafsson Hedenström 
att en effektiviseringsvåg genom det nya hemtjänstvalet gör att kommuner drar åt 
svångremmen. Detta menar man medför att personalen i utförarverksamheten får orimliga 
arbetsvillkor genom lagen om valfrihet (LOV). Genom det nya systemet, skriver man, skapas 
snabbt en effektiv organisation med hög kvalitet som kan konkurrera med de privata 
företagen. Kommuner väljer då att spara pengar genom att betala endast för tiden när 
personalen är hos brukaren, vilket ger fler besök per dag så kringtiden blir låg med ett tajt 
schema. Arbetet blir därmed mer stressat då restiden inte blir medräknad samt personalens 
planering och raster inte hinns med. Därmed blir kvaliteten för brukarna nedsatt och 
personalen får fuska med tiden för att hinna med. Enligt artikelförfattarna tror somliga 
kommuner att detta genomförande kan innebära problem både för personal och för brukaren 
för att kommunen inte kan pressa priserna (Gunnarsson, H. & Gustafsson Hedenström, M, 
2011/ 8:10–12). 
 
En senare artikel av Gunnarsson & Gustafsson Hedenström (2011) nämner att Nacka 
kommun, som har erfarenhet av LOV från 2009 och som startade valfrihetsmodellen redan på 
90-talet redan från start inte hade någon kontroll. Endast de privata hemtjänstföretag som 
certifierats fick en check som ersättning av kommunen och kunde starta direkt. Kraven var för 
låga som medförde att kommunen tvingades avsluta avtal med ett flertal oseriösa företag. 
Artikeln ger ett exempel på ett företag som kommunen tidigare ville godkänna som aktör, 
men som det visade sig tidigare blivit underkänd och bytt namn. Idag är villkoren hårdare för 
att bli en godkänd utförare. Via Skatteverket företagsgranskar kommunen en gång i kvartalet 
om företagen har skulder. Utförarna får en gång om året besvara frågor om antalet 
timanställda och deras utbildning. De menar att de privata företagen ”klarar sig” via 
tilläggstjänster, något som kommunen inte får lov att konkurrera med. Det saknas även 
kollektivavtal i fyra av tio privata företag inom hemtjänstavtalet, LOV. 
Kommunalarbetarförbundet anser dock att kommunen borde kräva kollektivavtal eller 
kollektivavtalsliknande villkor. Genom detta kan företagen få en stämpel på att de är 
godkända och har ”schyssta” villkor. Enligt artikeln tecknar många företag, som alternativ till 
kollektivavtal, försäkringar till personalen som ger ett likvärdigt försäkringsskydd och 
garanterar pensionsinbetalningar. avslutas med den kritiska kommentaren; ”så länge privata 
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företag följer lagen kan de fortsätta att strunta i kollektivavtal” (Gunnarsson, H. & Gustafsson 
Hedenström, M, 2011/ 9: 10-13). 
 
I en artikel i ”Hallandsposten” (2011/78), skriver Hildingsson om de offentliga 
vårdcentralerna i Halland län som kommer att indelas i tre ”affärsområden” med en ny 
chefsnivå. Enligt tidningen kommer detta att medföra att sjuka blir kunder på marknaden och 
inte enbart patienter. Närsjukvården menar att vi måste rusta oss så vi kan möta konkurrensen 
mot de privata vårdgivarna. Den tuffa marknaden har inneburit att privata vårdcentraler fått 
dela på sina resurser med läkare som tjänstgör på två håll. Enligt författaren finns det få 
handlingar kring Affärsplanen som saknar sedvanlig utredning. Varje områdeschef kommer 
att få en stark kontroll och ett starkt grepp om pengarna. Läkarkåren och dess förbund, som 
dessutom inte har godtagit den nya organisationen i affärsområdena känner misstro mot att de 
berövas sitt självbestämmande och kan tvingas flytta till andra vårdenheter. 
Landstingsledningen svarar att förändringen är nödvändigt för att möta konkurrensen från de 
privata vårdgivarna, vilket läkarna menar kan leda till motsatt effekt. I brev till 
Hallandsposten skriver ST-läkare att ”Risken är att såväl läkare som patienter väljer att flytta 
från de offentligt drivna enheterna till dem i privat regi” (Hildingsson, H. 2011/ 78: 5). 
 
I artikeln Strategisk offentlig upphandling i tidningen ”Offentliga affärer” (2007/6), belyses 
hur den offentliga upphandlingen får en strategiskt avgörande roll för både ekonomisk 
utveckling, sund konkurrens och en väl fungerande produktion av offentligt finansierade 
välfärdstjänster. Mossheden nämner att det största och dyraste problemet för samhället vad 
gäller offentliga upphandlingar är bristande tillsyn, kontroll och avsaknaden av effektiva 
rättsmedel, vilket de menar beror på: 
 
 ”Systemfel, dolda subventioner, brist på konkurrensneutralitet mellan privata och offentligt 
ägda bolag, rollkonflikter inom myndigheter som även agerar som kommersiella aktörer 
liksom bristfälliga upphandlingsrutiner, skadlig inkompetens, och rent fusk inte utsätts för 
granskning med åtföljande korrigerande åtgärder. Enbart den snedkonkurrensen som 
kommunala bolag kan orsaka har gigantiska proportioner” (Mossheden, 2007/6:15–16). 
 
 
Vidare skriver författaren att en offentlig upphandling med brister inte är till glädje för vare 
sig medborgare, leverantör eller upphandlande myndigheter. Därför arbetar både 
konkurrensverket och regeringen med att tydligt ange färdriktningar för statliga, kommunala 
och landstingskommunala verksamheter, då deras ambition är att myndighetsutövning skall 
utsättas för konkurrens och kunna drivas i privatägda företag och andra organisationer. En 
strategiskt offentlig upphandling ska bidra till utvecklingen av tjänsteföretag på marknaden 
med en effektiv tjänsteproduktion, som är gynnsam för innovationer och som ger företagen 
bra möjligheter att växa på både den offentliga och privata marknaden (Mossheden, 
2007/6:15–16). 
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3. Metod  
Vi valde att göra en kvalitativ studie, där vi arbetade utifrån intervjuer från våra informanter, 
som vi sedan kodade för att lättare kunna identifiera mönster från informationen. Genom detta 
var det lättare att se helheten. Därigenom kategoriserades intervjusvaren in för att lättare länka 
ihop den underliggande meningen i intervjusvaren till intervjuguidens frågor. Vidare 
formulerades teorier och abstraherades till anpassad litteratur (Watt Boolsen, 2007: 91).    
 
Den hermeneutiska ansatsen ser vi som lämplig för vårt syfte och problemställning. Vårt 
metodval fick styra undersökningens disposition, som är linjär (Backman, 2008:67). I studien 
användes meningstolkning som gjorde att vi lättare kunde benämna informanternas skäl till 
val och beteenden. Vi ansåg att hermeneutiken var en lämplig ansats, då den tolkande ska 
försöka förstå en händelse. Watt Boolsen (2009) menar att den tolkande ska försöka se ur den 
andra individens perspektiv och sätta sig in i den kontext som denne befinner sig inom (Watt 
Boolsen, 2009: 31-32). Detta görs genom att hermeneutiskt angripa frågorna och tolka dem 
genom litteratur och teorier (Kvale, 1997:182).  
 
Vid vår analysprocess av intervjuer, litteratur, tidningsartiklar och diverse offentliga 
dokument av insamlat material använde vi oss av innehållsanalys som analysmetod. Vi 
försökte sätta oss in i de regelverk och den praxis som reglerar konkurrensutsättning i 
offentlig sektor, för att sedan sammanställa och hitta essensen från intervjuerna. Genom 
argumentationsanalys tolkade och jämförde vi materialet med hjälp av meningscentrering för 
att knyta ihop med olika teman (Watt Bolsen, 2007: 93, 145).  
 
Studien genomfördes med hjälp av olika källor, såsom litteratur, internt material från 
verksamheterna, förstudien, intervjuer och forskning. Dessa kopplades samman med teorier 
och begrepp som vi försökte se från olika perspektiv. För att kunna betrakta 
konkurrensutsättningen ur mer än ett perspektiv och finna samband till de teman som vi valt 
ut, användes en metodologisk triangulering mellan olika teorier, forskare samt kontrasterande 
informationskällor som vi fritt växlade mellan. Därigenom fick vi en bredare tolkning och 
kunde lättare analysera och skapa en mening av uttalanden och begrepp för vår analys (Watt 
Boolsen, 2007: 188-189, Denscombe, 2009: 184-188, 234).  

3.1	  Urval	  
Det empiriska urvalet bestod av två kommuner och en landstingsregion i södra Sverige. Vi 
valde att studera konkurrensutsättningen inom respektive organisation. Vi valde att presentera 
vår studie som tre ”case”; Region Halland, Halmstads kommun och Laholms kommun. 
(Landstinget Halland omvandlades till Region Halland i januari 2011). Varje ”case” utgjorde 
en samlad analys utifrån intervjuer och insamlat material. Från varje organisation valde vi att 
intervjua en person som arbetade personalstrategiskt mot ”politiken” och en chef ute i 
verksamheten. 
 
Politikers/Tjänstemäns roller i en politisk styrd organisation 
De organisationer vi studerat styrs av folkvalda representanter. Politikerna ska lyssna till 
medborgarnas önskemål och fatta beslut. Tjänstemännens uppgift är att leda och styra 
verksamheten mot de mål som finns uppsatta för att fullfölja besluten. Denna hierarkiska 
princip ska underlätta ledningen av organisationen.  

Kommunstyrelsen förbereder och beslutar om kommunövergripande politiska beslut och 
ledamöterna leder arbetet som utförs av tjänstemännen på stadskontoret.  



17 
 

 
Fullmäktige sammanträder en gång i månaden och fattar de tyngsta besluten om ex. budget, 
kommunalskatt, mål, riktlinjer, taxor och planer för kommunen. 

Kommunchefen är den högsta tjänstemannen i kommunen. Kommunchefen ska stödja 
kommunstyrelsen i dess uppdrag och som förvaltningschef för Stadskontoret, leda, samordna 
och utveckla dess verksamhet.  
 
Nämnden samordnar, utvecklar och stödjer kommunens nämnder såsom: ekonomi, personal, 
kansli, kvalitet, samhällsbyggnad, IT och information (www.halmstad.se). 
  
Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga politiska mål och beslut som fattats. 
Cheferna ute i verksamheterna leder och fördelar arbetet, i anslutning till de mål och riktlinjer 
som politiken fastställt. 

Figur två nedan visar ett exempel på ett organisationsschema och hur en politiskt styrd 
organisation kan se ut. De röda ringarna symboliserar de politiska organen (Från Halmstad 
kommun, ombearbetad av författarna), (www.halmstad.se). 

 

Figur 2. Organisationsöversikt.  Kommunal förvaltning i Halmstad (förenklad). 

 

3.2	  Tillvägagångssätt	  
En förstudie (se bilaga 1) genomfördes genom besök på Region Halland, Halmstads kommun 
och Laholms kommun där vi samtalade med några informanter. Tanken med förstudien var att 
den skulle ligga till grund för om vår frågeställning var forskningsbar, att få vägledning och 
vidare kontakter för intervjuer samt information kring det valda ämnet.  
 
Vidare genomfördes tre intervjuer med personalstrateger som arbetar strategiskt mot 
politiken, på de valda organisationerna. Vi kontaktade de tre första 
informanterna/stabspersonerna från Region Halland, Halmstads kommun och Laholms 
kommun och genomförde intervjuerna med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) 
Intervjuerna spelades in. Frågeställningarna till stabsfunktionerna var inriktade på specifika 
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arbetsorganisationsfrågor om vilka erfarenheter informanterna har av konkurrensutsättning, 
hur väl organisationen blir berörd av konkurrensutsättning, vilka erfarenheter informanterna 
har, möjligheten/direktiven av hur en information ska/får gå till, vilken reaktion 
konkurrensutsättning får på chefer, vilken påverkansgrad chefer har och hur information och 
stöttning till chefer strategiskt fungerar.  
 
Vi gavs värdefull information. Vi fick även kringliggande information som gav oss en vidare 
inblick i hur organisationerna strategisk handhar ämnesfrågan. Genom intervjuerna med 
informanterna på stabsnivå fick vi underlag till vår nästa intervjuguide. Efter intervjuerna med 
stabspersoner genomfördes intervjuer av tre chefer ute i de offentliga verksamheterna inom 
vård och omsorg som berörts av konkurrensutsättning. Vi utförde dessa intervjuer med ett 
likvärdigt, men anpassat innehåll, som till informanterna på stabsnivån (bilaga 2). Efter 
intervjuerna utförde vi fullständiga transkriberingar för att lättare kunna sortera de olika 
teman som var kärnan i våra intervjuguider. Det transkriberade materialet tematiserades för att 
sedan analyseras utifrån insamlad teori. Figur tre visar fördelning av kön av de nio 
informanterna: 
 
Figur 3 Fördelning av intervjupersonernas kön 
 

 

3.3	  Forskningsetiska	  aspekter	  	  
För att följa och tillgodose de etiska regler som enligt Denscombe (2009) framtagits för att 
skydda deltagare mot psykisk eller fysisk skada vid delgiven information till t.ex. studier, såg 
vi till att enbart ta med nödvändig data för att säkerställa att våra informanter förblev 
anonyma. Vi började med att presentera oss själva för att sedan delge studiens frågeställning, 
syfte och tillvägagångssätt och fick sedan deras samtycke att ta med delgiven information till 
vår studie. De fick även upplysningen om att de fick ta del av transkriberingen och försäkrade 
dem sedan om att vi skulle förvara informationen på en säker plats under studien 
(Denscombe, 2009: 192-195, 198-199). 
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3.4 Reliabilitet och validitet 
Under forskningsprocessen var vi noga med att hitta tillförlitliga källor och analysera 
inhämtad data kritiskt. Reliabilitet avser tillförlitligheten i en undersökning. Validitet avser 
mätinstrumentet och om hur man mäter det man avser att mäta (Hartman, 2007: 146).  
 
Vi tror att det faktum att vi haft få informanter vid vår undersökning kan ha medfört att 
reliabiliteten och möjligheten att använda erfarenheter på andra områden kan ha blivit 
påverkad. Vi är även väl medvetna om att vi kan ha ställt ledande frågor, vinklade mot 
konkurrensutsättning/utmaning vilket kan ha lett till bortfall av annan relevant information. Vi 
kan heller inte frånse det faktum att de vi intervjuat kan ha vinklat svaren med lojalitet till 
verksamheten som kan ha medfört att resultatdelens information kan vara snedvriden 
(Denscombe, 2009: 44, 249). 
 

3.5 Metoddiskussion  
Vi hade svårigheter att få kontakt med chefer i Region Hallands verksamhet, som vi tror kan 
ha orsakats av att regionen bildades först januari 2011. Med denna regionbildning följde en 
omstrukturering av Region Hallands verksamhet, med ett flertal inlagda möten som vi tror 
kan ha legat som grund till våra svårigheter av att intervjua chefer. Det var därför svårt att 
genomföra en utförlig beskrivning och göra fördjupningar i delar av frågeställningarna i 
materialet. Trots goda intentioner från början, så finns det risk att kontaktsvårigheterna 
påverkade analysen och därmed även resultatet. Vi anser dock att vi kunnat påvisa skillnader 
mellan de olika ”casen” och att skillnaderna beror på sättet de arbetar med 
konkurrensutsättning, stödet chefer som arbetar ut mot verksamheten upplever från 
stabsledningen som arbetar mot politiken samt tillgången av utarbetade mallar och 
beskrivningar för hur hanteringen av en konkurrensutsättning ska gå till både den nämnda 
stabsledningen och för cheferna. 
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4. Resultat 
Våra studieobjekt, Region Halland, Halmstads kommun och Laholms kommun har vi valt att 
redovisa som tre ”case”. Varje case inleds med hur organisationerna ser ut, hur de strategiskt 
arbetar med konkurrensutsättningar. Därefter följer resultaten från intervjuerna med 
respektive tjänsteman på stabnivå och verksamhetschef. Vidare presenterar vi inledningsvis 
informanternas erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättning av den 
offentliga sektorn inom vård och omsorg. Därefter följer redovisning av informanternas 
upplevelse indelad efter valda teman; vilket stöd som ges till chefer ute i verksamheten, hur 
stödet upplevs av chefer, informanternas uppfattning av delaktighet och uppfattning av 
samverkan. Till sist redovisar vi en gemensam sammanfattning. 
 
Förstudien (bilaga 1) kommer inte att redovisas, då syftet med denna var att ge underlag för 
våra intervjuguider och ligga till grund för att vidare kunna sammanställa intervjuguider. 
Förstudien presenteras som bilaga tillsammans med intervjuguiderna.   

4.1	  Region	  Halland	  (Case	  1)	  
Region Halland (före detta landstinget Halland) har genom Vårdval Halland erfarit hur det är 
att arbeta i en konkurrensutsatt verksamhet, där medborgaren kan välja vilken vårdcentral de 
vill tillhöra. Detta har gjort att Region Halland tvingats att bli mer effektiv inom detta område 
och se över sin ekonomi. För Region Hallands del är det vårdcentraler samt tandvårdskliniker 
som blir konkurrensutsatta. Det finns regelverk (t.ex. för Vårdval Halland) som styr 
förutsättningen för ”marknaden”. Detta ger ett ramverk där beställaren, dvs. Regionen ger en 
modell för vad man vill ska uppnås.  
 
Region Halland har också varit med om en verksamhetsförändring där man försökt 
centralisera vissa verksamheter för att åstadkomma en mer gemensam syn och arbetssätt. 
Genom att slå ihop avdelningar som exempelvis lönefunktionen, från ett i södra och ett i norra 
Halland, till ett centralt lönekontor i Varberg, har man mer effektivt kunnat ge service i 
lönefrågor till organisationens chefer och personal.  
 
I samband med att Region Halland blev en egen region den 1 januari 2011, har man samlat de 
strategiska avdelningarna som arbetar mot ”politiken” till regionkontoret. Genom detta har 
regionen fått bättre möjlighet att genomföra politiska beslut angående den nya 
regionsbildningen. Detta betyder att ansvaret inom utvecklingsområden i Halland blivit samlat 
i en enda organisation, som fått uppdraget att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt arbeta 
för utveckling och tillväxt och därigenom nå Region Hallands vision – ”Halland, den bästa 
livsplatsen”.  
  
4.1.1	  Konkurrensutsättning	  i	  Region	  Halland.	  	  
Vårdval Halland i korthet 
• Valfrihet för hallänningen 
• En åldersriktad hälso- och sjukvårdspeng som följer invånarens val 
• Tillit hos befolkningen till den nära vården 
• Fler kompetenser i den nära vården 
• Ökad valfrihet för vårdenheternas medarbetare att utforma vården 
• Kvalitetskrav i form av mätbara mål 
(Internt material, Region Halland) 
Grundtankar i modellen Vårdval Halland som infördes 2007 är att sjukvårdspengen ska följa 
varje invånare, som då möjliggör att invånarna kan välja vårdenhet var som helst i Halland. 
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Genom Vårdval Halland vill Regionen att ett starkt band ska bildas mellan hallänningen och 
vårdenheten, oavsett om den drivs inom regionens vårdcentraler eller av den privata 
mottagningen. Hallänningar kan välja vilken vårdenhet de önskar, och är de inte nöjda med 
den vård som ges kan de byta vårdenhet. Detta bidrar till att vårdenheten får ett större ansvar 
för att göra sitt bästa. De måste även använda alla de kompetenser som finns för att kunna 
behålla både kunder och den vårdpeng som följer hallänningen. Vårdenheter konkurrerar med 
kvalitet som konkurrensmedel som gör att vården blir intäktsfinansierad. För att säkra att 
hallänningarna får den vård som motsvarar deras behov har Regionen satt upp mål som varje 
vårdenhet måste uppfylla. Målen som gäller är: tillgänglighet, täckningsgrad, samverkan, 
säker vård, medicinsk kvalitet, vårdens utveckling, läkemedelsförskrivning och 
hälsofrämjande arbete. 
Om inte målen uppnås på vårdenheten leder det till avdrag på hälso- och sjukvårdspengen. 
Region Halland ställer krav på de aktörer som vill ingå i Vårdval Halland, att de har 
kvalitetssystem och kompetens. Man granskar de vårdaktörer som vill ingå i Vårdval Halland, 
för att försäkra sig om att dessa även på lång sikt klarar sitt åtagande gentemot invånarna. 
Region Halland har fortfarande den största andelen listade patienter med 61 procent inom den 
offentliga vården jämfört med den privata vården (www.regionhalland.se). 

4.1.2	  Intervju	  Region	  Halland	  	  
Intervju på stabsnivå 
Intervju med en manlig informant i yngre medelåldern med personalutbildning. Arbetar i 
nuläget som personalstrateg. Innan dess arbetade han inom regionen i olika chefsbefattningar.  
 
Erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättningen 
Informanten menar att Halland är ett bra exempel, där man släppt in privata aktörer som både 
organisationer och invånare tycker är bra. Det gäller bara att regionen har kontroll och kan 
garantera att kvaliteten på vården uppfylls. Konkurrensutsätter gör regionen genom att släppa 
in privata aktörer. De säljer inte ut verksamhet, utan släpper in den privata aktören som får 
konkurrera om patienten på en gemensam marknad. Därigenom blir det valfrihet för 
invånarna i Region Halland. För hallänningen blir fördelen att det blir fler läkare, genom att 
man ökar antalet privata vårdgivare. Informanten menar även att regionens egna 
vårdinrättningar arbetar aktivt med kvalitet och är väldigt kreativa, genom att hitta på nya 
förmåner för medarbetarna. Genom konkurrensutsättningen har kvaliteten blivit tydligare. 
Bemötande är viktigt och därför satsas det mycket på att ha kundperspektivet i fokus. 
 
En svårighet med Vårdval Halland som informanten anser, är att patientfokus ändras till att 
patienten istället blir en kund. Regionen måste då förhålla sig till att patienten ska känna sig 
väl mottagen, annars väljer patienten en annan utförare. Ett annat problem med Vårdval 
Halland då man släppte in privata aktörer på marknaden, var att man inte hade förberett sig på 
vad som skulle hända om man tappar invånare och pengar. Införandet av Vårdval Halland 
medförde en lång omställningstid. Informanten menar att Regionen konkurrensutsätter sig 
själv. Politikerna vill inte ha ett vinstdrivande företag, utan pengarna ska vara väl utnyttjade 
och placerade, till bästa pris och kvalitet. Om inte den privata aktören utför tjänsten på ett 
önskvärt sätt, får regionen bearbeta avtalet och ta tillbaka verksamheten eller låta något annat 
företag driva det. Regionen har tagit tillbaka verksamheter som inte uppfyllt avtal.  
 
Vidare berättar informanten att Vårdval Halland ännu inte har ett enda avbrutet avtal, eller 
ackreditering (bli godkänd att utföra en viss uppgift). Om avtalen hålls eller att den privata 
aktören inte håller sig inom avtalens ramar, brukar man påtala till aktören att det inte fungerar. 
Att styra upp verksamheten finns alltid med i bilden och det gäller att ha en tydlig 
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avgränsning. Därför är det oerhört viktigt för arbetsgivaren att ha tydliga avtal.  Informanten 
beskriver angående sluten vård, att regionen bör se över vad sjukhusen respektive privata 
aktörer ska göra. Där kan valfrihet och konkurrensutsättning bli till ett bekymmer på 
läkarsidan men även för allmänspecialisterna. Informanten säger att de privata pressar sin 
personal hårdare än vad regionen gör, och att regionen, i motsats till det privata, arbetar mer 
med att behålla kunderna än att skaffa nya. Informanten tror att kommunerna har det ännu 
tuffare än vad regionen har, då konkurrensen står mellan verksamheten och aktören där de 
ännu inte konkurrerar om kunden. 
 
Delaktighet 
Informanten menar att information till chefer ute i verksamheten angående de politiska 
besluten är viktig men att det oftast är det som missas. Brister informationen till cheferna kan 
de i sin tur inte stötta medarbetarna, vilket kan medföra att en oro sprids. Informanten menar 
även att information dämpar oro. Förvaltningschefen, personalchefen, politikerna och 
upphandlingsenheten är delaktiga vid möten, där de går igenom vad som ska meddelas vidare 
till verksamhetscheferna. Chefer har möjlighet att säga sin mening, men är det ett politiskt 
beslut har de inget att säga till om.  
 
Stöd 
Stabsnivåns roll vid en konkurrensutsättning är att stötta den egna verksamheten som blir kvar 
och hantera eventuell övertalighet som kan leda till omplaceringar eller uppsägningar. Vidare 
följer organisationen de arbetsrättsliga principerna med kollektivavtal och ser till att allt går 
rätt till. För att en överlämning av en verksamhet ska bli så bra som möjligt finns 
handlingsplaner som ger stabspersonalen riktlinjer för hur de på bästa sätt kan stötta chefer. 
Erfarenheten har lärt staben att alltid ha företagshälsovården kopplad till arbetsplatsen för att 
stötta medarbetare längs hela förändringsprocessen vid en konkurrensutsättning. Informanten 
tycker att personalavdelningen har blivit bättre på att stötta och ge chefer nödvändig 
information.  
 
Samverkan 
Personalavdelningen försöker alltid att vara så öppna med information som möjligt, men de 
bortser inte ifrån att det kan dyka upp nya politiska beslut. Har ett beslut väl blivit fattat så 
berättar personalavdelningen om processen för medarbetarna och cheferna. Men innan ett 
beslut är fattat är det lite ”hysch-hysch”. Kring konkurrensutsättningen är det mycket 
diskussion, men under upphandlingar och vid anbudsförfrågningar så kan och får man inte 
säga något förrän ett beslut har fattats. Det är viktigt att tjänstemannen är objektiv. De 
fackliga organisationerna är med vid de politiska förhandlingarna, både innan beslut tagits och 
när information ges till chefer och medarbetare. De fackliga organisationerna är med under 
resans gång vid samverkansgrupperna, innan de politiska besluten, där de är motparten i 
förhandlingarna. De har oftast en ganska tillbakadragen roll där de backar upp sina 
medlemmar.  
 
Intervju på verksamhetsnivå 
Informanten är civilekonom. Han har en högre chefstjänst med ansvar för Region Hallands 
måluppfyllelse, enligt regionens visioner och riktlinjer, men har tidigare arbetat som 
ekonomichef i ett statligt bolag och en kommun.  
 
Erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättningen 
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Informanten har inga större erfarenheter av att arbeta i en konkurrensutsatt verksamhet, men 
tror att det är klokt att konkurrensutsätta vissa delar av den offentliga vården. Informanten 
menar att det finns en stor risk med fördyrningar om man inte kraftsamlar vissa resurser.  
Det finns även delar där det är av samhällsekonomisk nytta att upprätthålla offentligt ägande, 
mycket beroende på att det är svårt att bygga styrsystem som blir tydliga. Informanten 
understryker vikten av att det inte är utförarna som styr över hela intäktsbilden, utan att 
”styckpriset” (dvs. ersättning för vårdpoäng eller tandvårdstaxa) bestäms av finansiären. 
Informanten anser att Halland behöver arbeta mer med uppföljningar av både privata och 
offentliga vårdcentraler. 

Delaktighet 
Informanten menar att ledningen på regionen generellt sett är i ett utvecklingsskede, där de 
arbetar med att förbättra den gemensamma synen samt med information och kommunikation 
kring delaktighet vid konkurrensutsättningar.  
 
Stöd 
Enligt informanten skapades inte mycket delaktighet vid införandet av Vårdval Halland, då 
varken chefer eller politiker var förberedda på vad det innebar att konkurrensutsätta en 
offentlig verksamhet. 
 
Samverkan  
De fackliga organisationerna spelar alltid en viktig roll i ett förändringsarbete och kontrollerar 
att avtal och förändringar sker enligt gällande avtal och till den anställdas fördel. 

4.2	  Halmstads	  kommun	  (Case2)	  
De senaste åren i Halmstads kommun har präglats av förändring. Från att ha haft monopol på 
det mesta, exempelvis inom vård och omsorg, har politiska beslut medfört att kommunen 
blivit konkurrensutsatt. Ledningen har därigenom alltmer fokuserat på vikten av att profilera 
sig, dvs. marknadsföra det unika som kommunen har att erbjuda inom olika 
verksamhetsområden. 
 
Enligt Halmstads kommuns vision 2020, som är en personalpolitisk riktlinje, är ledaren den 
som ska få medarbetaren att tydligt se de mål och visioner som är uppsatta. Ledarens roll har 
stor betydelse och det är viktigt att en ledare ska lyssna på vad medarbetare har för tankar 
kring de problem som de står inför, samt lösa uppgifter på ett så bra sätt som möjligt. 
Medarbetare och politiker i förvaltningar och bolag i Halmstads kommun har tagit sikte på 
2014 och frågat sig;  
 
”Vad ska Halmstads kommun som arbetsgivare stå för och erbjuda dig som medarbetare?  
Vad förväntar vi oss i gengäld?” (www.halmstad.se) 
 

4.2.1	  Konkurrensutsättning	  i	  Halmstads	  kommun.	  
När nämnderna i Halmstads kommun har sitt årliga planeringsarbete ska även frågor om 
konkurrensutsättning av verksamheter behandlas. I denna årsplanering ska prövas vilka 
verksamheter som ska konkurrensutsättas och vilka verksamheter som inte ska 
konkurrensutsättas. Det ska även framgå vilken tidsplan som ska gälla samt syftet med 
konkurrensutsättningen av den enskilde verksamheten. Efter detta görs en förstudie med en 
riskanalys som ska utgöra nämndens beslutsunderlag. Om förstudien leder till en 
konkurrensutsättning skall en upphandlingsplan utfärdas där kraven på leverantörer och tjänster 
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tydligt beskrivs. Inför en konkurrensutsättning skall stadskontoret konsulteras. Om förstudien 
visar att konkurrensutsättning av en viss verksamhet inte skulle vara lämplig, kan nämnden 
avbryta arbetet med konkurrensutsättningen efter beslut. 
Utmaningsrätt  
I Halmstads kommun används utmaningsrätten som ett av verktygen när kommunen vill 
konkurrensutsätta sin verksamhet. Utmaningsrätten i Halmstads kommun innebär att en aktör 
i den privata sektorn har rätt att utmana och överta ansvaret för driften av en verksamhet där 
kommunen driver en kommunal verksamhet. Syftet med en kommunal utmanarrätt är att 
kunna pröva om det går att effektivisera verksamheter som ligger under kommunens ansvar. 
All verksamhet som kommunen driver får utmanas, med undantag från strategiska 
ledningsfunktioner, myndighetsutövning och det som inte kan läggas ut på entreprenad eller 
genom lag eller förordningar måste utföras av kommunens egen personal. 
 
I utmaningens innehåll ska framgå:  

• vilken verksamhet i kommunen som utmanas  
• om hela eller delar av verksamheten utmanas  
• en beskrivning som visar utmanarens förmåga att själv driva den aktuella verksamheten  

(Internt material, Halmstads kommun) 
 
Halmstads kommuns tillämpningsplan vid en konkurrensutsättning beskriver hur 
verksamheten ska lämnas över till en privat aktör, som bland annat visar hur man ska gå 
tillväga vid en konkurrensutsättning av en verksamhet i kommunen. 
Tillämpningsanvisningar har som syfte att förtydliga riktlinjer för vad som gäller vid 
konkurrensutsättning för all verksamhet i Halmstads kommun. Nedan har vi tagit ut valda 
delar av olika riktlinjer för att spegla tillämpningarna. 
 
– För att en konkurrensutsättning ska bli framgångsrik har en kommunikationsplan tagits fram 
för Halmstads kommun. Genom denna ska berörda kontinuerligt kommunicera under hela 
processen där följande moment skall ingå; syftet med konkurrensutsättningen och processerna 
kring detta, kommunikation om villkor och arbetsrättsliga frågor, verksamhetsövergång, 
tidsplan samt kvalitet och uppföljning. 
– Halmstads kommun arbetar med att ge information om beslut och konsekvenser till berörda 
arbetstagare så tidigt som möjligt. Syftet med detta är att skapa trygghet genom i tidigt 
stadium klargöra vad som händer. 
– I samband med konkurrensutsättning ska konsekvenser och risker beaktas, då arbetstagarnas 
oro kan bli en uppenbar risk och kräva ett omsorgsfullt stöd. Här ska chefer se till att 
kommunhälsan är delaktig genom hela processen, då de är en viktig resurs med sin kunskap. 
Chefer bör också beakta att brukarnas/kundernas oro kan innebära en möjlig risk vilket kan 
vara påfrestande för chefer och arbetstagare.  
– I samband med konkurrensutsättning finns risk för arbetsbrist, vilket kan leda till 
uppsägning. Innan en uppsägning av en arbetstagare ska alla möjligheter till omplacering 
prövas. 
(Internt material, Halmstads kommun). 

4.2.2	  Intervju	  Halmstads	  kommun	  
Intervju på stabsnivå 
Intervju med manlig informant i medelåldern. Nuvarande befattning är personalstrateg på 
stadskontoret, som han har arbetat i ett flertal år. Tidigare har han arbetat med personal på 
kommun och landsting. Han har utbildning med inriktning sociologi, pedagogik och 
personalfrågor. 
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Erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättningen 
Informanten anser att konkurrensutsättning är en politisk fråga och att det finns både för- och 
nackdelar. Fördelen är att det finns ett jämförelsetal mellan olika verksamheter, att man vet 
vilken kvalitet som verksamheterna jobbar mot om man gör en jämförelse med andra 
verksamheter som inte är i den kommunala verksamheten. Det uppstår även möjligheter att 
hitta andra arbetsgivare än den kommunala sektorn. Genom benchmarking kan man se åt 
vilket håll, kvalitet och pris man producerar mot i verksamheten. 
 
Det sker ett konstant utbyte mellan den gamla och nya arbetsgivaren, för att övergången ska 
bli så bra och smidig som möjligt. Den återkoppling kommunen sedan har, sköts mer utifrån 
kvalitetsuppföljningar. Denna kvalitetsfråga sker utifrån verksamheten, där det ställs ett antal 
krav på den nya arbetsgivaren. Detta resulterar i ett givande och tagande i en gemensam 
dialog mellan parterna om avtalet som ingåtts uppfylls. Uppfylls inte kraven och det heller 
inte går att diskutera fram en lösning, övergår det till en upphandlingsfråga som hanteras av 
upphandlingsenheten i kommunen. Avtalet kan då avbrytas då det är ett avtalsbrott. Detta har 
inte hänt, då leverantören också vill att det ska gå bra.  
 
Delaktighet 
Motstånd märker informanten inte så mycket av, men menar att viss oro uppstår. Cheferna 
kan ha mycket åsikter när verksamheterna utmanas av leverantörer och köps upp, exempelvis 
att det känns fel, att det är fel process eller att det är mitt i en omorganisation. Men då 
politiken styr, har de inte så mycket att säga till om, när beslut väl är fattat. Informanten 
menar att chefer då enbart får ”gilla läget”. 
 
Stöd 
Informanten har ingen direkt erfarenhet av planeringen av en konkurrensutsättning, då det 
mesta (av den praktiska tillämpningen och hanterandet) sköts ute på respektive 
förvaltningsstab som är närmast berörd. Stadskontoret hanterar mer själva förhandlingsfrågan 
med de fackliga organisationerna. Stadskontoret stöttar vid riktlinjer och förhandlingsbiten, 
till exempel om det skulle bli frågan om övertalighet, som leder till arbetsbristuppsägningar 
eller omplaceringsskyldighet. Omplaceringsskyldigheten hanteras genom att de kollar i hela 
kommunen vilka arbeten som finns inom LAS (Lagen om anställningsskydd). Informanten 
menar att detta skapar både oro och nervositet bland personalen för vad som ska hända 
framöver, men att det brukar lösa sig. 
 
Samverkan   
De fackliga organisationerna samverkar från början vid förhandlingar, där de har en dialog 
och får information av de fackliga representanterna från arbetsplatserna. Även en förstudie 
sker i samverkan. 
 
Intervju på verksamhetsnivå 
Intervju med kvinnlig informant i övre medelåldern som är utbildad sjuksköterska. Hon har 
arbetat som enhetschef sedan början på 90 talet, men har ingen annan ledarutbildning än 
kommunens interna utbildning för chefer. Informanten känner att hon inte har den utbildning 
som krävs som enhetschef eller talar ”samma språk som övriga chefer”. Hon känner ändå 
trygghet genom sin gedigna erfarenhet som undersköterska och sjuksköterska. 
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Erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättningen 
Informanten har själv erfarenhet av konkurrensutsättning, där verksamheten hon arbetade 
inom blev övertagen av en annan entreprenör/utförare. Det var en tuff men lärorik process. 
Informanten tycker inte konkurrensutsättning är negativt, men menar att utmaningen skulle 
kunna vara ”en slags benchmarking” för att se hur verksamheten fungerar gentemot en privat 
aktör. Informanten menar att privat vård inte är dålig, men att det inte är vård på lika villkor, 
att den kommunala verksamheten inte kan konkurrera på samma sätt. Det handlar för mycket 
om pengar och att verksamheten försvåras av upphandling. Givetvis är det skattepengar och 
det är bra med upphandlingar, men det får nästan ”vara måtta på det”. Informanten är 
imponerad över hur lite information den privata aktören behövde för att komma igång med att 
överta verksamheten. ”Det var bara att få min nyckel och sedan; – Hej då!” 
 
Delaktighet 
Vid informantens nämnda utmaning gjordes en beskrivning av den egna verksamheten för att 
själva kunna vara med och utmana. I beskrivningen berättade cheferna som arbetar där hur det 
fungerar i verksamheten, hur det var att arbeta där samt hur brukarna upplevde boendet. Detta 
gjordes för att ”göra sig attraktiv som arbetsgivare”, dvs. att visa vad de var bra på, att de hade 
en fin miljö och ett individtänkande som värdegrund. Cheferna ville berätta att de vänt ett 
stort underskott till balans och utbildat personal i våld och hot och att de hade en bra 
dokumentation. Det mesta fick strykas för att det inte skulle ”sticka” ut och därmed försvann 
deras önskan att få konkurrera med andra entreprenörer som utmanade verksamheten. 
 
Stöd 
En utmaning som informanten varit med om, upplevde hon kom som en blixt från en klar 
himmel för hela förvaltningen, även om de visste att något sådant kunde hända. Första 
diskussionsmötena kring utmaningen var det rätt kaotiskt även från stabshållet. Stöd gavs från 
hennes närmaste chef. Under processens gång fanns det stöd från förvaltningen, men de har 
inte haft någon kontakt med staben (personalenheten på stadskontoret) förutom när det 
meddelades vem som vann utmaningen. Informanten upplever att det har varit svårt då de 
högre tjänstemännen inte har förstått hur medarbetarna mått. Det har varit en jobbig resa. Hon 
menar att enhetscheferna inte arbetat uppåt för att få respons, utan fått arbeta nedåt i 
verksamheten för att försöka få personalen att må bra och inte tappa fokus på brukarna. 
 
Samverkan 
Informanten säger att chefernas fackliga organisationer inte har varit involverade, men att 
fackliga representanterna frågat om de behövde stöd. Cheferna har avsagt sig fackets 
samverkan och låtit meddela att de hör av sig om de behöver hjälp. Informanten säger 
däremot att de fackliga organisationerna säkerligen har varit involverat vid informationsmöten 
med medarbetarna angående konkurrensutsättningen.  

4.3	  Laholms	  kommun	  (Case3)	  
Laholms kommun strävar efter att bli en av Sveriges bästa kommuner att växa upp och leva i. 
Verksamheten ska kännetecknas av god ekonomi och hög kvalitet och utvecklas med 
medborgare och brukare i fokus. Kommunen tillämpar målstyrning som innebär att det finns 
mål på olika nivåer. Av målen ska verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet framgå 
utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Då Laholms kommun under en tioårsperiod 
har varit konkurrensutsatt med ett s.k. entreprenadavtal, har det medfört att man redan skaffat 
sig erfarenhet av avtal och samarbete med alternativa vårdutförare i all offentlig verksamhet. 
En grundläggande del av styrningen är uppföljning, utvärdering och omprövning av 
verksamheten.  
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I Laholms kommuns dokument sätts tydligt fokus på ”utveckling och tillväxt som ska främja 
en befolkningsökning och en näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart sätt”. Medborgarna skall aktivt och jämlikt få möjligheten att medverka, ha 
inflytande och vara delaktiga. Anledningen till detta är att det skapar en livskvalitet som gör 
att medborgare känner trygghet, erhåller en god hälsa, social gemenskap samt gör så att både 
mångfald och en god boendemiljö blir självklar. För att öka attraktionskraften och tillväxten 
har ett arbete satts igång för att stärka varumärket Laholm. Våren 2008 antog 
kommunfullmäktige kommunens nya vision som ska vara kort och kärnfull och ha 
övergripande mål, med en tydlig politisk inriktning där utvecklings- och tillväxtmålet ska bli 
25 000 invånare år 2020.   
”I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en 
hållbar utveckling”.  
Det pågår ständigt ett arbete för varumärkesplattformen för Laholm. Meningen är att hela 
Laholm ska hjälpas åt och vara aktiva, alltifrån anställda i Laholms kommun till företag, 
föreningar och invånare. Via insamlad fakta, förankring och fokus på ingångsvärden ska de 
styrkor lyftas fram som gör att valet av den geografiska platsen blir given, oavsett om det 
gäller anställning, boende, besökande eller driftsplats för ett företag (www.laholm.se). 

4.3.1	  Konkurrensutsättning	  i	  Laholms	  kommun	  
I Laholms kommun används entreprenadavtal som ett av verktygen när kommunen vill 
konkurrensutsätta sin verksamhet av den offentliga sektorn för att nå god kvalitet och hög 
effektivitet på kommunens tjänster. Därigenom ska dessa kunna tillgodoses på bästa och 
billigaste sätt. 
 
Konkurrensutsättningsplanering 
Varje år ska alla kommunnämnder i sin verksamhetsplan ange vilka verksamheter som ska 
konkurrensutsättas. De ska även beskriva syftet med konkurrensen, för att sedan få 
kommunfullmäktiges medgivande att kunna gå vidare med att konkurrensutsätta de utvalda 
verksamheterna, för att därefter kunna göra en upphandling. I upphandlingen ställs villkor på 
hur uppdraget ska genomföras samt övertagningsförfrågningar vad det gäller personal, 
inventarier och lokaler.  
 
I Laholms kommun ges små och medelstora bolag möjlighet att lämna anbud, men även till de 
enheter som drivs i egen regi om de lämnar ett internt erbjudande för att driva verksamheten.   
Till dessa ges samma möjlighet och ställs likadana villkor. Nämnden har som ansvar att så 
långt det är möjligt se till att det sker i samråd med berörda brukare och företrädare för 
berörda arbetstagare i samband med utformningen av kvalitetsmål och uppföljning. 
 
Vid konkurrensutsättning i Laholms kommun, kommer direktiven först till ledningen om 
konkurrensutsättning, berättar en chef. Lagar och avtal är alltid politiska beslut och kommer 
uppifrån. Oftast behöver politikerna ett beslutsunderlag. Då får den offentliga verksamheten i 
uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning på hur det praktiskt skulle gå till att 
konkurrensutsätta någonting och gör en ordentlig förutredning, så ett fullgott beslutsunderlag 
finns innan kvalificerat utförarföretag väljs ut för att skriva avtal med kommunen.  
 
Stöd till s.k. avknoppning 
Laholms kommun ger även stöd till kommunalt anställda som vill starta eget företag med 
verksamheter som motsvarar den anställdes tidigare arbetsuppgifter i form av utbildning och 
information.   
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Entreprenadavtalet  
Som konkurrensmedel i Laholms kommun finns rätten för den som vill ta över driften av den 
kommunala verksamheten genom att den upphandlas eller säljs för att driva den i egen regi, 
det så kallade entreprenadavtalet. Ett entreprenörsavtal är resultatet av en upphandling. Det 
kan vara resultatet av en utmaning eller en vanlig konkurrensutsättning av egen verksamhet.  
Kommunens syfte med detta är att göra en Benchmarking av den kommunala verksamheten, 
dvs. att se om en privat aktör kan driva verksamheten lika bra eller bättre än kommunen av 
både kvaliteter och kostnader. Med undantag av myndighetsutövning, strategiska 
ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen 
personal, får all verksamhet som drivs av kommunen läggas ut på entreprenad. I 
förfrågningsunderlaget skall det framgå, vilken verksamhet det gäller, om det gäller utvalda 
delar eller hela verksamheten och en beskrivning som visar på utföraren är lämplig att kunna 
driva den verksamheten som lagts ut på entreprenad (Internt material, Laholms kommun). 

4.3.2	  Intervju	  Laholms	  kommun	  
Intervju på stabsnivå 
Intervju med manlig informant i yngre medelåldern. Hans befattning är högre chef med 
ansvar för uppfyllande av mål enligt kommunens visioner och riktlinjer, där han styr och leder 
aktuella frågor och projekt mot en hållbar utveckling inom kommunens verksamhet. 
Grundutbildningen var samhälls- och beteendevetenskap med pedagogisk inriktning. Han har 
arbetat inom olika befattningar i Laholms kommun.  
 
Erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättning  
I Laholm finns lång erfarenhet av konkurrensutsättning, då kommunen varit konkurrensutsatt 
i mer än 10 år och använt sig av LOU, som innebär att man har upphandlat särskilda boenden, 
hemtjänst, gruppboenden och boendestöd inom psykiatri. Kommunen har valt vilka områden 
och boenden som ska upphandlas och konkurrensutsättas. Idag är det en tredjedel av hela 
vård- och omsorgen och hälften av kommunens hemtjänstinsatser som drivs i annan regi än 
kommunens. Tilläggsanvisningar och riktlinjer som finns vid upphandlingar, LOU (Lagen om 
offentlig upphandling), är riktlinjer, handledning och lagstiftning som tillhör 
konkurrensutsättningsfrågor om driftsformer och frågor. Genom förfrågningsunderlag och 
kravspecifikation utifrån det företag man valt att anlita och där ett avtal skrivits kan 
kommunen följa kvalitet och kostnader. Det finns även en beställarfunktion inom 
upphandlingen. Vad det gäller kommunens entreprenadform är det de själva som bestämmer 
vilka områden och boenden som ska läggas ut på entreprenad. De aktuella personerna som bor 
i dessa områden är de som placeras på boendena. Det gäller att avtalet och 
kravspecifikationen på utförandet garanterar kvalitet och service till brukare och medborgare 
samt mot kommunen. Det finns flera avtalspunkter som följs upp genom medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. Mycket handlar om avtals- och kvalitetsmässiga uppföljningar, att man har fått 
det man bestämt, beställt och att det uppfylls. 
 
Delaktighet 
De chefer som sitter närmast utförarverksamheten och sitter med i ledningsgruppen har full 
insyn i alla de politiska beslut som fattas. Det finns överlag en bra insyn och delaktighet i de 
processer som bedrivs hos dem. Ledningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för att 
alla ska kunna få insyn i verksamheten och dess information, samt för att bedriva en god 
verksamhet. Det handlar om ett samförstånd. 
 
Stöd 
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Informanten förklarar att kommunen arbetar med att ha så tydliga upphandlingsunderlag som 
möjligt och att kommunen arbetar fram riktlinjer och material till chefer i verksamheterna. 
Detta är för att underlätta för cheferna vid konkurrensutsättningar. Informanten menar att den 
bästa överlämningen är när varken personal, vårdtagare, brukare eller kund märker av att det 
har skett en förändring utav huvudmannaskapet.  
 
Samverkan 
Det är alltid verksamhetschefen som sitter med på de politiska sammanträdena och är länken 
mellan verksamhet och politik. När det gäller facklig medverkan så finns det lagstiftat i vilka 
frågor de ska föra en dialog mellan arbetsgivare och facklig organisation. 
 
Intervjustudie på verksamhetsnivå 
Intervju med en kvinnlig informant i övre medelåldern. Hennes grundutbildning är 
specialpedagogik. Hon har varit chef på ett flertal tjänster inom olika verksamheter sedan 90-
talet inom kommunen, men även i andra kommuner. Hon har även erfarenhet som enhetschef 
inom det privata utförandet inom vård och omsorg. I sin yrkesroll har hon coachat och 
strategiskt väglett personal i verksamheten. Idag har hon en ny tjänst med utökat 
helhetsansvar.  
 
Erfarenheter och lärdomar i samband med konkurrensutsättningen 
Informanten tycker att det är ganska bra med konkurrensutsättning om den är ”schyst” och 
inte blir till en aggressiv marknadsföring, då det ska vara samma kvalitet för alla. Informanten 
menar att Laholms kommun har ett försprång när det gäller konkurrensutsättningen pga. att 
kommunen har hållit på med entreprenörskap så länge. Hon menar att man inte är så rädd för 
konkurrensutsättningen i Laholms kommun, då man har haft entreprenad så länge och alla 
förstår att: 
”Det lilla företaget ”Nisses hemtjänst” bara kan skumma på ytan”. Vi har områden inom 
hemtjänsten med 180 brukare, så det finns att ta av”. 
 
Det informanten saknar vid en övergång till det privata är att man inte har samma 
dokumentationssystem. Hon menar att när kontraktet går till en annan aktör blir det jobbigt att 
föra över information som redan blivit inskrivet i dokumentationssystemet, om man inte har 
ett liknande system. Har man likadana system, kan man överföra dokument enklare som 
dessutom skulle underlätta för handläggarna att köra ut dokumenten direkt till den enhet det 
gäller, då de annars måste faxas ut.   
 
Enligt informanten kan man:  
”Diskutera grejen som sådan i en kommunal ekonomi. Om t.ex. en av kommunens 
verksamheter kostar 1,2 miljoner och man lägger ut det på entreprenad och säger; -Ni får 
driva verksamheten hur ni vill för 1 miljon, bara ni klarar det! Då får man diskutera det 
etiska i detta. Då kan den privata aktören köra ”Robin Hood” politik, men det kan man göra i 
kommunen också med koncerntänket. Överskottet går till ett underskott.” 
Hon menar att verksamheten inte förändras, då företaget som har entreprenörskontraktet är 
toppskiktet som byts ut och bildar ny styrelse. På golvet förändras ingenting. Det finns också i 
avtalen gentemot uppdragsgivaren/kontraktskrivaren. Informanten säger att det inte är de 
”stora drakarna” som kommer att ta allt, utan genom LOV kommer det mer att bli det lilla 
företaget som ex. städtjänster. 
 ”Om jag ex. vill att min mamma ska ha hjälp så kommer jag att välja ”Änglarnas 
hemtjänstbyrå”, för då vet jag att det bara är de som kommer, då de bara har mamma och ett 
par till”.  
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Vidare menar informanten att det kommer att bli mycket upp till individen själv.  
”Det är inte bara att säga; - Vi tar dem där ute!* Det är ju upp till brukaren. Det kommer 
kanske att bli så, att när en brukare väljer utförare säger de; -Jag kommer att välja ditt bolag 
för ni är så trevliga, men sköter ni er inte så väljer jag någon annan.”  
*(Med detta menar informanten de externa entreprenörerna/utförarna). 
 
Hon menar att vi hela tiden lever i något som är föränderligt, men att det handlar om ett 
tydligt ledarskap, att vara öppen och i ledarskapet ställa sig frågan: ”-Vad får jag ut av din 
lön, då”?  
 
Informanten förklarar att det är ett annat arbetssätt inom det offentliga nu för tiden och att det 
ställs högre krav på medarbetarna. Hon säger att; ”Det är inte längre så att man kan gå och 
kasa fötterna efter sig längre inom kommunen. Våra förfäder hade vänt sig i graven om de 
visste att posten är borta och att SJ snart är borta. Hade man uniform och vara stins förr i 
tiden, hade man framtiden tryggad och kunde göra hur många tjänstefel som helst”. 
Hon menar att det numera inte handlar om att man har ett uppdrag när man jobbar.  
”Om en person flyttar hit med en pojke med ”Kalle Downs syndrom”, då måste vi kunna 
erbjuda insatser som passar just ”Kalle” och familjen, med både innehåll och kvalitet”. 
 
Delaktighet 
Då Laholms kommun är en liten kommun så menar informanten att det finns en delaktighet i 
de beslut som fattats kring konkurrensutsättningen. Hon menar att det kanske är annorlunda i 
större kommuner.  
 
Stöd 
Hon har förstått att chefer ute i verksamheten känner ett stöd från ledningen, då de har stor 
kunskap och är noggrann med kvalitetsupphandlingar, men även med avtalsskrivningar. Allt 
beror på om man gör en bra upphandling. Hon menar vidare att det är avtalen som reglerar 
personaltryggheten och understryker att tyngdpunkten är upphandlingsunderlaget, där man 
från början reglerar vilka företag man vill titta på. 
 
Samverkan 
Det finns samverkansmöten där man diskuterar exempelvis upphandlingar och 
avtalsskrivningar tillsammans med fackliga organisationer. Informanten menar att det i dessa 
lägen är viktigt att ha både avtalsskrivningar och regleringar. Hon säger att det är sådana saker 
man ”stöter på” i LOV, angående vem som har ansvaret eller ”hur saker och ting” ska ske. 

4.4	  Sammanfattning	  
Region Halland 
Sedan 2005 har Region Halland, jämfört med andra landsting i Sverige, varit den som 
snabbast ökat den privata driften av tjänster inom den offentliga verksamheten inom vård- och 
omsorg mellan år 2005-2009 har legat på 2,5 procent, från 6,1 procent till 8,6 procent, jämfört 
med Västra Götaland som har minskat med 0,2 procent, från 5,6 procent till 5,4 procent 
(Privat drift i kommunala verksamheter, 2011:8, bilaga 3, Tabell 1). 
 
 
Region Halland arbetar främst med vårdval som konkurrensmedel. Vi har sett att genom detta 
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sätt att arbeta med konkurrens gör organisationerna automatiskt en benchmarking av sin 
verksamhet, då visioner, syften och mål inom organisationerna är att bli effektivare samt ha 
en god kvalitet för att behålla kunder. De fördelar vi ser är att patienten i stället blir en kund 
och därigenom få möjligheter att fritt välja vilken vårdgivare han eller hon vill ha.   De 
nackdelar vi ser med denna metod som konkurrensmedel, är att det ställs höga krav på chefer 
ute i verksamheten för att klara vårdvalet. Chefer ute i verksamheterna behöver då stöd och 
handledning från tjänstemän i stabsfunktion med bra dokumentationer, riktlinjer och kunskap 
om nya arbetssätt anpassat efter en utvecklingsorienterad marknad. 
 
En informant nämnde att vid införandet av Vårdval Halland ”såldes det in” att i princip varje 
vårdcentral skulle vara sin egen. Detta innebar att en offentligt ägd vårdcentral kunde 
konkurrera med en annan offentlig vårdcentral. Då Regionen även var ägare av hela den 
offentliga verksamheten (och Närsjukvården var utförare) så var egentligen hela 
Närsjukvården i princip en koncern. 

Region Halland har den största ökningen sedan 2005, som enligt informanterna kan bero på 
att det var Halland som var först ute med vårdval i Sverige. De tror att detta kan vara en 
förklaring till att de fått den största ökningen av privat drift av tjänster inom den offentliga 
verksamheten inom vård- och omsorg. 

Halmstads kommun arbetar med utmaningsrätt som är en del av flera konkurrensmedel. 
Genom detta arbetssätt kan de få in privata aktörer i det offentliga arbetet, för att driva 
verksamheten privat och därigenom se om de kan driva verksamheten billigare till samma 
eller bättre kvalitet. Användningen av skattekronan blir därmed mer effektiv och gynnande för 
medborgaren. 
En positiv del med denna form av konkurrens, anser en informant, är att kommunen kan få in 
fler företag som etablerar sig på marknaden. Detta kan leda till en ökad vinst genom att 
kommunen blir mer attraktiv, då det skapar fler arbetstillfällen och skapar ett intresse för 
kommunen som arbetsort. En nackdel som informanten ser med denna form av konkurrens, är 
att de chefer som blir konkurrensutsatta ute verksamheten får ökade krav. Dessa ökade 
proportioner av krav uppkommer genom den förändringsprocess som tillkommer pga. 
verksamhetsförändringen. Chefer ute i verksamheten måste därför hantera och vägleda 
personal, brukare och anhöriga i den oro som uppstår i verksamheten i större utsträckning. 
Det tillkommer även hantering av beslut och riktlinjer från stabsnivån, som ställer krav på 
tjänstemän med tillgängligt material och resurser att bistå chefer med. 

Laholms kommun har valt att arbeta med entreprenadavtal som är resultatet av en 
upphandling. Det kan vara resultatet av en utmaning eller en vanlig konkurrensutsättning av 
egen verksamhet, där kommunen lägger ut valda verksamheter på entreprenad.  
Laholm är den kommun som har mest privat drift i Sverige, där 15,1 procent av den 
kommunala verksamheten drivs av privata aktörer. Under de senaste två åren har 
ökningstakten varit på 2,5 procentenheter, jämfört med Region Hallands ökning på 2,5 
procent under 5 år (Privat drift i kommunala verksamheter, 2011:5), (Bilaga 3, Tabell 2 ). 

Ett entreprenadavtal är resultatet av en upphandling. Det kan vara resultatet av en utmaning 
eller en vanlig konkurrensutsättning av egen verksamhet. Kommunens syfte med en 
upphandling är att göra en benchmarking av den kommunala verksamheten och därigenom se 
om en privat aktör kan driva verksamheten lika bra eller bättre än kommunen av både 
kvaliteter och kostnader.  Laholms kommun upphandlar varor och tjänster för ca 350 miljoner 
kr/år och har tecknat avtal med ca 120 leverantörer (www.laholmskommun.se). 
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Vi har genom informanterna i Laholms kommun förstått att denna form av konkurrensmedel 
gynnar framväxten av nya företag till kommunen och att denna omställning av verksamheten 
inte påverkar chefer på ett negativt sätt. Detta tror informanterna beror på att entreprenadavtalet 
varit etablerat i kommunen i mer än tio år, vilket har medfört att det blivit en naturlig del av 
organisationsformen, samt att Laholm kommun är en liten kommun där man arbetar tätt 
tillsammans. Vidare upplever informanten att det kan bli negativt ur den synvinkeln att 
politikerna enbart väljer att lägga ut driften av den offentliga sektorn inom vård och omsorg 
på entreprenad i vissa ”valda delar” av kommunen, då detta kan leda till en ”vi och de” 
känsla för medborgarna. Genom dessa ”valda delar” får de boende därmed inte möjlighet att 
välja, då de inte kan påverka vilken slags utförare av den tjänst inom exempelvis vård- och 
omsorg de vill använda, oavsett om det är privat eller offentligt. Enligt en informant arbetar 
kommunen aktivt för att ingen part ute i verksamheten ska märka att det sker en förändring av 
huvudmannaskapet, då det ligger i både kommunens och entreprenörens intresse att omsorgen 
fungera på ett bra sätt så det inte stör den som är längst ut, dvs. kunden. 

Tematisering av intervjuerna med teman såsom delaktighet, stöd och samverkan  
 
Delaktighet 
En informant säger att de chefer som sitter närmast utförarverksamheten och som är med i 
samverkansgrupper som har insyn i politiska beslut som fattas. Delaktighet sker i samförstånd 
mellan förvaltningschefen, personalchefen, politikerna och upphandlingsenheten vid 
samverkansmötena. Chefer har påverkansmöjlighet genom att de kan framföra sina åsikter. 
Politikerna brukar lyssna på dem om det är relevant, men är det ett politiskt beslut som redan 
är fattat tar de ingen hänsyn. Information och kommunikation i dessa frågor är i ett 
utvecklingsområde, Detta arbetar organisationerna med för att förbättra den gemensamma 
synen, informationen och kommunikationen, speciellt i de större organisationerna. Vi har 
genom våra informanter förstått att det är lättare i en liten kommun, då man arbetar nära 
varandra och på så sätt lättare får delaktighet i de beslut som fattas kring 
konkurrensutsättningen. Vid de konkurrensutsättningar som har genomförts, är informanterna 
enade om att de får vara delaktiga i förändringsprocesser.  
 
En informant menar däremot att vid införandet av Vårdval Halland fanns det inte mycket 
delaktighet, då varken chefer på förvaltningen eller politiker förberedda på vad det egentligen 
innebar att konkurrensutsätta en offentlig verksamhet. Informanten menar vidare att det ofta 
är informationen som missas. Det uppstår ofta oro, men inte så att motstånd mot 
konkurrensutsättning uppstår. Överlag finns det en god insyn och delaktighet vid de processer 
som bedrivs, då organisationerna anser att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för att 
kunna bedriva en bra verksamhet.  
 
Stöd 
Vid en konkurrensutsättning ska kommunen resp. landstinget stötta den egna verksamheten. 
De följer de arbetsrättsliga principerna med kollektivavtal och ser till att allt går rätt till.  
Omplaceringsskyldigheten hanteras genom LAS, där de ser över hela kommunens behov av 
tjänster. Denna praktiska tillämpning sköts av stabskontoret som stöttar chefer vid riktlinjer 
och förhandlingsfrågor, som t.ex. övertalighet och övergångar som kan leda till 
arbetsbristuppsägningar eller omplaceringar. Själva hanterandet sköts av förvaltningsstaben 
som har delegering att ta beslut i dessa frågor och som är närmast de berörda cheferna.  
 
Vi har genom våra informanter förstått att de flesta cheferna känner ett stöd från ledningen, av 
deras kunskap och noggrannhet med bl.a. kvalitetsupphandlingar och avtalsskrivningar. För 
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att en överlämning av en verksamhet ska bli så bra som möjligt använder sig stabsledningen 
av handlingsplaner för att vägleda och stötta chefer ute i verksamheten. Av informationen i 
handlingsplanen som delges chefer framgår vad den aktuella konkurrensutsättningen handlar 
om. Organisationerna har genom erfarenhet lärt sig att alltid ha företagshälsovården kopplat 
till arbetsplatsen längs hela resan och finnas där för att stötta medarbetaren, då en inre kris kan 
uppstå för många vid förändringar. Personalavdelningen är också experter på att stötta chefer. 
Vi har genom våra informanter förstått vikten av att chefer får det stöd de behöver för att klara 
den ökade pressen. Tydlig och kontinuerlig information från ledningen är av vikt, så de kan 
för att säkerställa att oron från personal, brukare och anhöriga inte eskalerar. En av våra 
informanter understryker att tyngdpunkten är upphandlingsunderlaget, där organisationerna 
från början reglerar vilka företag de vill titta på.  
 
Samverkan 
Region Halland, Halmstad och Laholms kommun har ett flertal olika samverkansgrupper, där 
ansvarsområdena är indelade mellan ansvariga politiker, fackliga representanter, 
verksamhetschefer och berörda tjänstemän. Några exempel på samverkansgrupper kan vara 
CESAM (central samverkan) och LOSAM (lokal samverkan). Vid CESAM kan t.ex. 
medverka förtroendevalda politiker från den nämnd som frågan berör, såsom 
verksamhetschefer, olika berörda tjänstemän och eventuellt kommande entreprenörer som det 
ska stiftas avtal med. Vid LOSAM kan exempelvis fackliga representanter, 
verksamhetschefer, personalstrateger samt tjänstemän och samarbetspartner som frågan berör, 
exempelvis från det privata medverka. 
 
En informant menar att vid all samverkan är det alltid verksamhetschefen som sitter med på 
de politiska sammanträdena och är länken mellan verksamhet och politik. Tjänstemannarollen 
ska alltid vara objektiv. Vid all facklig medverkan finns lagstiftat vid vilka frågor som de 
kommunala organisationerna ska föra dialog om mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer. De fackliga organisationerna är involverade från början och det sker en MBL 
§ 38-förhandling, där syftet med förhandlingsskyldigheten är att i samverkan med fackliga 
representanter från arbetsplatserna ge information. Vi har genom informanterna förstått att de 
fackliga organisationerna har en viktig funktion vid alla typer av förändringsarbeten, då deras 
medlemmar på ett eller annat sätt blir berörda. Enligt en informant är de fackliga 
representanternas inte så aktiva. Deras funktion är att stötta, backa upp och representera sina 
medlemmar ute på arbetsplatsen, säkerställa att allt går lagenligt till och att avtalen utformas 
för att garantera en trygg arbetsmiljö för medlemmarna. 
	  
Vid våra tre ”case” har vi kunnat konstatera att organisationernas val att arbeta med 
konkurrensutsättning, har medfört att resultaten av våra undersökningar av chefers 
upplevelser av stöd, information och delaktighet som påverkar dem ser olika ut. Detta har vi 
sammanställt enligt nedan; 
 
I Region Halland arbetar man kundfokuserat och använder bl.a. kundvalsmodellen som 
konkurrensmedel. Detta skapar mer press på verksamheten att få in kunder som kan medföra 
en ekonomisk stress för cheferna att verksamheten ska fungera. 
 
I Halmstads kommun finns viss oro hos cheferna och avsaknad av stöd. Detta har vi genom 
våra informanter förstått kan bero på sättet kommunen konkurrerar på. Informanterna 
upplever att verksamheten genom utmaningsrätten rycks upp ur sitt sammanhang, vilket 
bidrar till en snabbare och mer oplanerad verksamhetsförändring, som kan vara en orsak till 
att man behöver ökat stöd som chef.  
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I Laholms kommun upplever cheferna mer stöd än i de övriga organisationerna. 
Informanterna tror att detta kan bero på att Laholms kommun är mindre och att de arbetat en 
längre tid med entreprenadavtal vid konkurrensutsättningar och att den ökade erfarenheten 
medfört att varken stabsledningen eller cheferna känner någon större oro inför 
konkurrensutsättningen.  Informanterna menar att Laholms kommun har stor delaktighet och 
bra insyn i de processer och beslut som fattas kring konkurrensutsättningen. Politikerna vill 
skapa goda förutsättningar för att alla ska kunna få insyn och information samt bedriva en 
verksamhet av god kvalitet. Det handlar om ett samförstånd mellan det offentliga och det 
privata. 
 
Figuren nedan visar en sammanfattande översikt av intervjuerna från respektive ”case”. Ett 
problem med denna redovisning, är att rättvist kunna jämföra resultaten pga. att våra ”case” 
använder sig av olika konkurrensutsättningsmodeller. 
 
Figur 4 Sammanfattande översikt från intervjuer  
  

Sammanfattande översikt  

 Region Halland Halmstad kommun Laholms kommun 

 Stab Verksamhet Stab Verksamhet Stab Verksamhet 

Delaktighet Information 
ges, dock 
inte alltid – 
resultat är 
oro. 
Politiska 
beslut gäller. 

Är i ett 
utvecklings-
skede. 

Chefer 
måste 
”gilla 
läget” – 
politiken 
styr. 

Förekom aktivt 
genom 
beskrivning av 
verk-samheten. 
(Resultatet blev 
dock ingen 
möjlig 
påverkan.) 

Chefer 
närmast 
verksamhet 
sitter med i 
lednings-
grupp. 

Finns. 

Stöd Stöd ges 
under 
förändrings-
processen, 
avstämning 
enligt LAS 
etc. 

Inget stöd – 
varken verk-
samhetens 
chefer eller 
politiker visste 
något om 
vårdval. 

Oklart, 
planering
en sker i 
verk-
samheter
na. 

Inget eller lite 
stöd (eventuellt 
speciellt med 
utmaningen). 

Tydliga 
upphandlings-
underlag är 
nödvändiga. 

Finns (allt 
beror på 
kvaliteten av 
upphandlinge
n). 

Samverkan I vissa 
skeden får 
ingen infor-
mation ges. 
När beslut 
har fattats 
informerar 
man. 

Facklig 
organisation 
finns alltid 
med. 

Ingår - 
inklusive 
förstudie. 

Facket är med, 
men ändå inte 
aktiv. 

Verksamhets- 
chefen är med, 
allt enligt lag/ 
regleringar. 

Finns (enligt 
lag). 
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5. Analys  
Denna del avser att presentera analysen av undersökningen och hur de organisationer vi 
undersökt arbetar med konkurrensutsättningen i den offentliga sektorn inom vård och omsorg. 
Vi kommer först att göra en sammanställning av Region Halland, Halmstads kommun och 
slutligen Laholms kommun. Denna analys kommer att innefatta, dels införandet av 
konkurrensutsättningen och dels hur stöd ges från stabsledning och uppfattas av chefer i 
utförarverksamheten vid en konkurrensutsättning. Detta gör vi för att få en grund att stå på, 
för att vidare kunna analysera våra frågeställningar om hur stöd ges till chefer vid en 
konkurrensutsättning. Vi kommer att jämföra och analysera resultatet mot teorier och 
sammanfattningsvis presentera vår frågeställning och koppla tillbaka till forskningsfrågorna 
och hur vi besvarat dem. 
 
Problematiken med offentlig förvaltning är att målsättningen är att vara demokratisk, effektiv 
och rättssäker. Dessa mål kan dock kollidera och vara svåra att bedöma i förhållande till de tre 
”case” vi undersökt, då de har olika sätt att arbeta med konkurrens. Vi har sett att kvalitet och 
kontroll är viktiga begrepp i vår undersökning och även hur den offentliga sektorn arbetar 
med metoder som går under begreppet NPM. Våra organisationer har från att ha varit 
byråkratisk linje/stabsorganisationer med ganska få förändringar, successivt förändrats till att 
bli alltmer divisionaliserade där ansvaret har delegerats ut till verksamhetsområdena. När den 
offentliga sektorn utsätts för konkurrens genom politiska beslut, menar vi att det är viktigt att 
göra en omvärldsanalys av strategierna i organisationerna. Våra undersökta organisationer har 
ett offentligt huvudansvar, men finansieras och styrs av skattemedel. Produktionen av den 
konkurrensutsatta verksamheten är dock överlämnad till det privatägda företaget eller genom 
ett kundval. Genom avreglering påverkas verksamheterna, där exempelvis en privat aktör kan 
komma in och starta en vårdklinik (Figur 1, s.7). Verksamheterna påverkas även av 
finansiering, där den offentliga sektorn tidigare varit ansvarig. Genom konkurrensen har 
denna nu blivit förändrad. I den nuvarande kundvalsmodellen LOV har kund/patient eller 
kund/brukare valfrihet att välja vilken aktör som ska utföra den tjänst som efterfrågas. Detta 
hänför vi till den kommersialisering i det offentliga, där medborgare blir till kund, där 
kundrollen blir positiv och där medborgaren riskerar att bli kund både i det offentliga som till 
det privata företaget. Med detta fokus menar Rothstein att  individen får mer rättigheter, 
samtidigt som kollektiva skyldigheter försvinner (Rothstein, 2010: 123-124). 
 
I teorikapitlet skrev vi om organisationsteori och innebörden i den divisionaliserade 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 100-109).  De organisationer som vi undersökt är 
decentraliserade, där organisationen/företaget delas upp i flera resultatenheter efter olika 
geografiska områden som drivs självständigt, men där de arbetar under den större 
organisationen med en divisionaliserad struktur. När vi granskade vårt material angående 
vilka verksamheter inom den offentliga verksamheten som anlitat privata aktörer/utförare, 
visade det sig vara inom vård och omsorg som omfattningen var mer utbredd än inom andra 
områden (Privat drift i kommunala verksamheter 2011:4, bilaga 3, Tabell 3). Det är också i 
dessa verksamheter som kvalitet är viktig men svår att kontrollera. Vårt material visar att 
tydliga avtal som beskriver beställar- och utföranderollens ansvar är viktiga, då otydliga avtal 
utgör en extra kostnad för den offentliga sektorn eftersom det kräver större uppföljning. En 
dåligt fungerande beställarorganisation leder till att det blir svårt att följa upp verksamheter 
som drivs i privat drift. Vi anser att detta därmed kan utgöra ett argument för att den 
offentliga sektorn bör driva sina verksamheter själva. Vi har även sett att organisationerna 
som vi studerat arbetar med olika metoder och på olika sätt för att konkurrensutsätta sina 
verksamheter, som gett olika resultat. Alla organisationers grundstrategi är att göra en 
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benchmarking på verksamheterna för att se om någon annan aktör kan driva utförandena 
billigare med samma eller bättre kvalitet. Vi har genom våra teorier förstått att 
organisationerna vill knyta kontakter med privata aktörer på marknaden för att åstadkomma 
ett ökat nätverkande i samhället. På så vis tror sig organisationerna kunna dra lärdom av 
varandra, bli bättre och möjliggöra en tillväxt i samhället. När det gäller delaktighet anser vi 
att en sådan är bra, då dålig information och mindre delaktighet ofta leder till ökat missnöje 
bland anställda och skapar oro. Sandkull (2008), menar att det är viktigt att organisationerna 
använder riktade strategier mot de behov och situationer som behövs. Dessa beror på de idéer 
och perspektiv som inhämtas både från internt och externt håll. Det är därför även viktigt hur 
man organiserar och styr, då delaktighet i processer har en inverkan på om förändringen ska 
bli lyckosam (Sandkull, 2008:77,85). 
 
Nätverkande 
Då organisationer alltmer tar efter den privata sektorns användning av olika NPM- modeller, 
vill vi koppla detta till forskningen av Khade & Crordeio (2008). De menar att allt som kan ge 
en ökad förståelse för olika beteenden och den kultur som finns ökar chansen för framgång 
och inte minst en varaktig sådan. Författarna beskriver hur viktigt det är att lära av kulturella 
arv och erfarenheter för att kunna komma in på nya marknader. I artikeln ”Relationships and 
networks in the processes of establishment of firms in transit economies” beskriver de 
problemet med den ökade globala konkurrensen. De menar att den leder till ett ökat beroende 
mellan länder och att det finns andra förutsättningar än vad man tidigare inte vetat om. 
Författarna beskriver att det krävs kunskap om hur det fungerar i det nya samhället för den 
nya etableringen eller utvecklingen av företaget som man ska ge sig in i. För att skapa en 
lyckad integration krävs det att man ser till många olika saker såsom lagar och politik, värden 
och attityder. För att nå de utsatta mål och visioner som satts upp, krävs det en snabb 
beslutsprocess och en företagsorganisation som kan förändra och utveckla sin strategi. På 
detta sätt blir nätverk med samverkanspartners viktiga när man står inför en ny marknad eller 
en ökad konkurrens (Khade, A.S. & Crordeio, W., 2008).  
 
Genom information från våra informanter har vi förstått att det krävs oerhört mycket för att 
förstå förändringar och syftet med konkurrensutsättningen. Detta kräver engagemang och 
energi för att få konkurrensutsättningen att bli så bra som möjligt.  Två av de informanter vi 
intervjuade sade att de som chefer inte ville utsätta sig för en konkurrensutsättning igen då det 
varit en krävande process. En av dem berättar vidare att vid de första samverkansmötena kring 
en konkurrensutsättning hon var med om, var det kaotiskt även från stabsnivån. Hon beskriver 
att det uppstod både nervositet och oro för vad framtiden skulle föra med sig för förändringar, 
vad gäller organisation och anställningar 
 
Regelverk och upphandling 
Cheferna vi intervjuade från de tre ”casen” hade olika åsikter om verksamheternas utmaningar 
eller upphandling. De sade att det var en svår process att genomgå eller att verksamheten var 
mitt i en omorganisation. Vi har genom dessa svar förstått att det vid dessa situationer är extra 
viktigt att chefer får tydlig och kontinuerlig information, så en bra överlämning kan göras och 
att eventuell oro inte eskalerar. Intervjuerna pekar på att det inom organisationer bör finnas 
klara direktiv och underlag för cheferna att arbeta efter, utifrån de olika formerna vid en 
konkurrensutsättning. Det är också viktigt att chefer får det stöd de behöver för att klara den 
ökade press som en konkurrensutsättningsprocess kan medföra. En informant nämnde att vid 
en utmaningsrätt, ville cheferna berätta att de vänt ett stort underskott i budgeten till ett 
överskott för verksamheten, att de hade utbildat personal i våld och hot samt att de hade en 
bra dokumentation och ett gott samarbete med andra frivilliga organisationer. Hon menar att 
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det mesta fick strykas i utmaningen för att de inte skulle ”sticka” ut och därmed försvann 
deras önskan att få konkurrera med de företag som utmanade. Informanten menar att hon 
kände sig manipulerad av kommunen.  
 
Tillämpningen av NPM har en inverkan på både diskussioner angående 
verksamhetsförändringar och allmänt i samhället/marknaden. Mer fokus läggs på resultat och 
vinst (hårdvaror) medan fokus på personal, medborgare och brukare (mjukvaror) missas. Ju 
mer man decentraliserar, desto viktigare är det att fastställa vilka beslut som ska tas centralt. 
Tydliga och ökade krav ställs från omvärlden, som gör att den offentliga verksamheten 
fortlöpande måste anpassa både organisation, ledarskap och kompetens genom t.ex. ökade 
krav på dokumentation, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Resultatet visar att 
ledningen bör ge mer tydliga direktiv på vad som ska utföras och vem som ska utföra vad 
(Beställar-/och utförarmodellen).  
 
Vår analys pekar på att det är viktigt att kommunen borde förändra både synsätt och strategier 
för att arbeta fram hållbara mål som kan ge en effektiv vård i samspel med medborgare och 
brukare. I anslutning till detta menar Jacobsen & Thorsvik (2008) att organisationer bör 
använda sig av både mål och strategier i sin planering för utförandet, som även våra intervjuer 
pekar på att är viktigt. Strategibegreppet innebär vad man tänker göra för att förverkliga vägen 
mot målet. Man skiljer mellan följande två olika strategier; ”generiska strategier”, d.v.s. hur 
en organisation positionerar sig i förhållande till sin omvärld och ”resursbaserat” mål och de 
interna förhållandena i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 38-39).  Det är därför 
viktigt att använda båda dessa strategier för att få en stabil organisation. 
 
Lagstiftning gäller även i den privata sektorn där socialstyrelsen som har samma kontroll och 
insyn som i den offentliga sektorn, men som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Detta 
menar Bengtsson (2010) kan leda till ojämlikhet, maktmissbruk och korruption om 
konkurrensen släpps helt fri. Det behövs med andra ord en fristående övervakande institution 
som inte kan styras av marknaden (Bengtsson, 2010:126). Även Rothstein menar att 
privatiseringen ändrar den offentliga sektorns roll, då privatiseringar tvingar den offentliga 
sektorn att tydliggöra och vidga sin reglerande roll (Rothstein 2010:240). 
 
Stöd, delaktighet och samarbete 
Vi har genom intervjuerna förstått att ett av de mål som sätts upp inför varje 
upphandlingstillfälle, är att den offentliga verksamheten inom vård- och omsorg ska fungera 
så bra som möjligt. Anledningen till detta mål är att det ligger i allas intresse, oavsett om det 
är offentligt eller privat. Teorierna om strategi E ”ekonomi” och O ”organisation”, pekar på 
det viktiga att ta hänsyn till konkurrensutsättningar och stiftande av lagar som ska fungera på 
ett effektivt sätt med bra kvalitet till ett bra pris. Jacobsen (2005) menar att även om strategi E 
ska skapa ett ökat ekonomiskt värde, så kan inte organisationens mål sättas upp förrän 
ledningen analyserat situationen och bra lösningar kan inte genomföras, förrän man vet vad 
man vill uppnå. Det är ledningen som är drivkraften bakom denna förändring, då strategi O 
även kan fokusera på ekonomiska resultat. Jacobsen nämner också att betoningar bör ligga på 
vilka processer som skapas, för att uppnå resultat och för att utveckla organisationens 
mänskliga resurser. Då kan de som vill och har en förmåga att sprida kunskap genom interna 
och externa kontakter få lärdom av förändringsåtgärderna (Jacobsen, 2005: 229-233). Därmed 
får dessa också ett ekonomiskt värde. 
 
Vi har sett att de kommuner och den region vi har undersökt arbetar för en hållbar strategi vid 
en konkurrensutsättning av den offentliga sektorn inom vård- och omsorg, men vi har genom 
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våra informanter förstått att ledningen i förändringsarbetet varit för otydliga i uppdraget till 
cheferna i verksamheterna.  Materialet visar att stabsledningen i större utsträckning borde ut i 
organisationen och ta del av chefers åsikter. Den framtida marknaden ställer också krav på 
strategiplanering där man även behöver arbeta med strategi O, vilket innebär att man också 
värnar om brukare, medborgare och personal. Samtidigt kräver marknaden att den offentliga 
sektorn ska tänka enligt strategi E, med ekonomin i fokus. Ledningen för verksamheten 
använder sig av strategi E vid förändringar, då de strategiskt arbetar mot politiken som har ett 
ekonomiskt intresse. Oftast gör de bedömningen att förändringar behövs och utarbetar sedan 
lösningar för att möta de behov eller utmaningar de står inför. Ledningen bjuder in externa 
konsulter för att framlägga den ekonomiska sidan samt fackliga representanter för att 
företräda arbetstagare på arbetsplatser. Där diskuterar de fördelningen av resurser, både mjuka 
mänskliga och hårda ekonomiska, för att förbättra kvalitet och effektivitet inom tillfördelad 
budgetram. De måste se till att brukare och medborgare får den bästa vården för 
skattepengarna.  Det är viktigt att ledningen använder strategi O med organisationen i focus, 
då offentlig förvaltning har anställda i utförarverksamheten som står i nära kontakt med 
medborgarna. Genom att använda denna strategi kan det utvecklas och skapas ett större 
engagemang inom den offentliga organisationen.  
 
En informant berättade att vid de första samverkansmötena kring en konkurrensutsättning var 
det kaotiskt även från stabsnivån. Det uppstod både nervositet och oro för vad framtiden 
skulle föra med sig för förändringar, som gällde organisation och anställningar. Vi har genom 
våra informanter förstått att vid det tillfället de fick stöd från sin närmaste chef på 
förvaltningen, men verkar ha känt en bristande respons och frånvaro av stöd, engagemang och 
förståelse från den högre stabsnivån. Vissa informanter på chefsnivå i verksamheten önskar 
att det vore bra om även stabsnivån följer upp under hela processen och aktivt åker ut till 
berörda chefer för att ta del av deras åsikter. De kan då få en ökad förståelse för deras 
situation, för att därefter ge mer behovsinriktat stöd. Informanten känner att de varit ensamma 
och utåt fått visa sig starka i processen för att få personalen att må bra och inte tappa fokus på 
brukarna. Vårt resultat indikerar ändå att en av organisationerna anammat detta och sett vikten 
av stöd under hela processen från företagshälsovården. En annan organisation har även en 
utarbetad riktlinje vid konkurrensutsättningar. Alla tre organisationerna anser att det är viktig 
att övergångar blir smidiga, så kvalitet bibehålls. Detta tycker vi visar på att de ändå är på god 
väg, men att de bör ta lärdom av varandra i framtiden. 
 
Samhällsdebatt 
I en artikel i ”Kommunalarbetaren” nämner Gunnarsson & Gustafsson Hedenström (2011) att 
en effektiviseringsvåg sköljer genom Sverige. Situationen med det nya valfrihetssystemet, 
LOV, där kommuner får pressa tiden hos brukaren, blir för dyrt. Följden blir att 
arbetsvillkoren för personalen blir orimlig. Det är ett tydligt exempel på varför medarbetares 
fackföreningar bör vara med vid förhandlingar och som stöd. Detta genomförande tror 
somliga kommuner kommer att innebära problem, då de hamnar i fällan för att de inte kan 
pressa priserna. För företagen däremot kan det generera stora vinster. Artikelförfattarna 
nämner att tanken med hemtjänstvalet egentligen är att få en ”tillspetsad” kvalitet med 
”slipade” kostnader. De påpekar vidare att det vid uppkommande diskussioner därför är bäst 
för alla att säkerställa vem som har ansvaret och på vilken arbetsplats upphandlingar, 
avtalsskrivningar och regleringar ska gälla (Gunnarsson & Gustafsson Hedenström, 2011, 
8:10–12). 
 
I artikeln i ”Offentliga affärer” menar Mossheden (2007) att det största och dyraste problemet 
för samhället vid offentliga upphandlingar är bristande tillsyn, kontroll och avsaknaden av 
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effektiva rättsmedel. Författarna säger att det är viktigt att upphandlingen fokuserar på 
relevanta faktorer för tjänsten eller produkten. Man måste klargöra både syfte och mål med 
konkurrens och upphandlingen som grundas på en genomtänkt analys och samtidigt vara 
tydlig vid arbetet med upphandlingen. Den bästa förutsättningen för att en bra överlämning 
sker vid en konkurrensutsättning, är när varken personal, vårdtagare, brukare eller kunder 
märker av att det har skett en förändring av huvudmannaskapet. Allt beror på om en bra 
upphandling görs, då det är avtalen som reglerar personaltryggheten (Mossheden. 2007/6:15–
16). 
 
Rothstein (2010) menar att; 
”Ju mer privatisering i form avproducering, desto större behov av kraftfull offentlig reglering 
för att upprätthålla den offentliga sektorns legitimitet” (Riksrevisionens rapport 2008, i 
Rothstein, 2010:240). Vi tror som Rothstein att vid konkurrensutsättning av den offentliga 
sektorn, kommer det att krävas en mer utökad kontroll av de verksamheter som drivs privat. 
Vi tror att denna kontroll kommer att behövas för att avtal och kvalitet ska bibehållas. 
 
Detta har vi genom våra informanter förstått är ett av problemen när den offentliga sektorn 
inom vård- och omsorg istället drivs av en privat utförare. Orsaken till detta nämnde 
informanterna var att det offentliga inte kunde ha samma insyn i det privata. Kommunen gör 
s.k. stickprovskontroller för att se hur service och kvalitet sker. För att säkerställa att vård- 
och omsorg drivs enligt avtal, så den kvalitet kommunen eftersträvar uppfylls. Intervjuerna 
pekar på att organisationerna borde avsätta personal för att följa upp och utvärdera 
verksamheten i högre utsträckning än vad vi förstått uppföljs idag.  
 
I Hallandspostens artikel nämner Hildingsson (2011) att ”vi måste möta konkurrensen från de 
privata och att läkarförbunden inte har godkänt planen” (Hildingsson, 2011:5).  
De menar att de offentliga vårdcentralerna, i Halland län kommer att delas in i tre 
”affärsområden” med en ny chefsnivå, vilket kan medföra problem. Valfriheten och 
konkurrensutsättningen är ett bekymmer på läkarsidan och för allmänspecialisten. De privata 
aktörerna pressar sin personal hårdare vid mottagningskapaciteten än vad Regionen gör. 
Författaren menar att Regionen arbetar mer för att behålla kunderna än för att skaffa nya 
(Hildingsson 2011. 78: 5). 
 
En informant säger att; ”bakom förändringarna finns en rädsla att den offentliga 
närsjukvården inte kommer att klara konkurrensen från de privata rådgivarna. Det har blivit 
en tuff marknad, som inneburit att privata vårdcentraler fått dela på sina resurser samt har 
läkare som tjänstgör på två arbetsplatser”.  
Vidare beskriver informanten att det redan är stor konkurrens om personal och kunder, som 
gör att arbetsgivaren måste visa sig kompetent att rekrytera och vara unik som 
organisation/kommun, för att locka brukare/kunder samt behålla och rekrytera personal. Då 
konkurrensen står mellan kommuner, organisationer, privata utförare och mellan länder när 
det gäller personal, medför det att brukare väljer annan utförare och att personal lockas till 
dubbelarbete, då bristen på utbildad personal gör att de kan arbeta på två håll. En risk med 
detta tror vi kan bli att personalen blir utarbetade och tappar fokus på viktiga delar i yrket, 
som kan äventyra brukarens/kundens säkerhet. 
 
I Svenskt Näringslivs rapport (2011), framhålls andra effekter som kan leda till 
kostnadsbesparingar och kvalitetsutveckling av den offentliga sektorn. Författarna menar att 
orsaken till att andelen privat sysselsatta växer i kommunala verksamheter eller i landstinget 
är en direkt effekt av att offentliga verksamheter läggs ut på privata företag. Det finns även 
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flera positiva egenskaper i en kommun där större delen av invånarna är sysselsatta inom den 
privata sektorn, jämfört med de kommuner där den privata sektorn har mindre betydelse. 
Detta märks t.ex. genom en mycket högre genomsnittlig befolkningstillväxt på 
arbetsmarknaden i de kommuner där den privata sektorn dominerar. Författarna till rapporten 
menar att kommuner med många arbetsgivare ofta är mer attraktiva som bostadsort (Privat 
drift i kommunala verksamheter, 2011). 
 
Vårt material pekar på att det är just detta som är ett av de dilemman som ytterområden i 
kommuner får brottas med. De är inte lika attraktiva i upphandlingssyfte, då privata 
entreprenörer finner det riskfyllt att starta en verksamhet i en ytterkommun där 
attraktionskraften är begränsad. De vill helt enkelt inte ta risken att verksamheten går med 
förlust, utan vill trygga sitt kapital med en redan gångbar verksamhet som sköter sig själv och 
där framtiden inbringar ekonomisk trygghet. Vidare anser de att det skulle finnas krav på de 
privata aktörerna att även etablera sig i ytterområdena, så även dessa medborgare får valfrihet 
att välja aktör inom ex vårdcentraler. De önskar även att de privata aktörerna inte enbart ska 
kunna ta över redan etablerade och gångbara verksamheter, utan även starta upp eller utveckla 
en verksamhet. En informant kommenterar detta med att ”de privata aktörerna vill bara 
komma till ett färdigdukat bord”. 
 
Konkurrensutsättning  
I artikeln ”Utmaningsrättens möjligheter” (2010) beskriver statsvetaren Kristian Johansson att 
kommunerna i Sveriges står inför stora utmaningar, med att ta initiativ och se utmaningsrätten 
som en möjlighet för kommunerna att ge tillbaka det bästa av varenda skattekrona till 
medborgarna. Johansson säger att en privat aktör har möjlighet att utmana eller ta över en 
verksamhet i den offentliga sektorn genom ”avproducering”. Politikerna fattar det formella 
beslutet om konkurrensutsättning, som sedan tjänstemännen har som uppgift att implementera 
i verksamheten. Då det privata företagandet i allt större utsträckning närmar sig den offentliga 
sektorn, kommer det att ställas högre krav på kommunala ledare för att möta framtidens 
konkurrens, både när det gäller ledarskapsstrategi och kommunikationsfrågor. Influenser av 
New Public Management gör att vissa delar av organisationers strikthet delegeras och luckras 
upp i anpassning till den nya och kommande marknaden (Johansson, 2010). 
 
Detta beskriver även Jacobsen (2005) som menar att när den offentliga sektorn utsätts för en 
konkurrensutsättning, genom politiska beslut som tagits, är det viktigt att göra en analys av de 
kommunala strategierna i organisationen. För att vara med i konkurrensen behövs ett mer 
effektivt beslutsflöde. Vi ansluter oss till Jacobsen (2005) som menar att det vid 
organisationsförändringar är ännu viktigare att ledningen är lyhörd mot både invärlds- och 
omvärldsförändringar och i förväg förhåller sig till tänkta strategier, reaktiva och proaktiva 
perspektiv och utveckling. Därigenom är professioner inom olika positioner bättre rustade och 
förberedda på följder av förändringar och de reaktioner som kan uppstå ur en förändring. Vi 
anser dock att problem kan tänkas uppstå vid användningen av dessa båda strategier. Om 
professioner inom olika positioner rör sig inom politiska och personalstrategiska 
samverkansrum vid möten, finns en risk att de inte alltid förstår varandra. Orsaken till detta 
tror vi kan bero på skilda befattningar med olika teoretisk kännedom eller brist på förståelse 
för andras yrkessituation. (Jacobsen, 2005: 177).  
 
I artikeln ”Utmaningsrättens möjligheter” av Kristian Johansson (2010), klargörs de behov 
och försök som kommunen gör för att klara den kommande konkurrensen. Han menar att det 
som skiljer mellan utmaningsrätt och konkurrensutsättning är vem som tar initiativet, samt att 
det finns både för- och nackdelar med utmaningsrätten. En fördel är om de utmanande 
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aktörerna har en större kompetens än kommunen, men en nackdel med detta kan vara att det 
blir en urholkning av kommunens egen kompetens (Johansson, 2010). Ytterligare ett problem 
som våra informanter tror kan uppstå vid en privatisering, är bristande insyn och kontroll i 
vård och omsorg. Att utmaningsrätten är ideologiskt laddad pekar även Rothstein (2010) på, 
som menar att man i Sverige kan se att privatiseringsprocessen, samt hur och var gränsen ska 
dras, snarare är en ideologisk kamp mellan det offentliga och det privata. Vissa 
systemförvaltare försöker värna om det system som finns och andra systemskiftare vill 
utveckla och förnya det befintliga systemet. Det är en ideologisk kamp mellan systemskiftarna 
och systemförvaltarna vilket medför ett stort problem, där motiven bakom kan förloras. Det 
beror på om man ideologiskt är för eller emot privatisering, men också om vilka som är 
ekonomiskt partipolitiska eller principiellt förvaltningspolitiska. Det privata utförandet av 
tjänsterna motiveras med att det blir mer effektivt. För att utmaningen ska kunna möjliggöras 
måste det utföras en offentlig kontroll, där villkor och ramar formuleras för att konkurrensen 
inte endast ska leda till minskade kostnader utan också leverera kvalitet. Det är viktigt att 
skapa incitament för utförarna, som leder till konkurrens om kostnader och även en bibehållen 
kvalitet, att både sätta ramar och villkor som gör en offentlig kontroll möjlig (Rothstein, 
2010:235, 238–239). 
 
Kring detta menar en informant att; ”utmaningen skulle kunna varit en slags benchmarking 
för att se hur verksamheten fungerade gentemot en privat aktör men det gavs då inte den 
möjligheten, då känslan kom att det inte var på samma villkor”. 
 
Inför en eventuell konkurrensutsättning genomförs förstudier. Vid fattade beslut blir cheferna 
för verksamheterna informerade och får i sin tur informera medarbetarna, som därigenom blir 
delaktiga i förändringsprocessen. Visserligen försöker cheferna i organisationerna att alltid 
vara så öppna som möjligt och det sker kontinuerliga diskussioner om förändringar vid en 
konkurrensutsättning. De kan dock inte berätta något innan beslut väl är fattade, när det gäller 
verksamhetsövergångar och anbudsförfrågningar, då verksamheten är mitt i en upphandling. 
Ibland har cheferna inte känt något behov av att involvera sin fackliga organisation, trots att 
den fackliga organisationen har frågat. De har dock velat återkomma om de känt ett behov. 
Detta anser vi tyder på att chefer upplever sig delaktiga, annars hade de säkerligen behövt 
fackens hjälp. Enligt förordning och lagar ska fackliga representanter medverka vid avtal och 
förändringar inom organisationen, för medarbetarnas bästa. De fackliga organisationerna 
verkar därmed ha uppfyllt sitt åtagande som representant. 
 
Materialet visar att om det inte ges möjlighet till delaktighet i en förändringsprocess så skapas 
oro. Resultatet visar även att det finns oro i organisationen vid förändringar som 
konkurrensutsättning och visar också att uppföljningen vid denna är viktigt. En informant 
menade att Region Hallands uppföljning av både privata och offentliga verksamheter borde 
förbättras. En informant i verksamheten som deltagit vid en konkurrensutsättning anser att det 
är en krävande process och skulle i nuläget inte vilja göra om en övergång igen. Hon nämner 
att det finns tjänstemän som inte har varit neutrala, då de har gått ut i media med åsikter att 
privat vård kan drivas bättre. Genom detta kände hon sig trampad på tårna, då det varit tuffa 
möten kring konkurrensutsättningen. Av en annan informant fick vi även förklarat att det vid 
införandet av Vårdval Halland var bristande delaktighet och varken politiker eller chefer var 
förberedda på vad det innebar att konkurrensutsätta en offentlig verksamhet. Vår 
undersökning pekar därför på vikten av att en bra upphandling bör vara tydlig.   
 
Privatiserar man genom konkurrensutsättning resulterar det i ett ökat profilerande, genom att 
man måste marknadsföra sig och åstadkomma en effektivisering och utveckling av 



42 
 

verksamheten genom benchmarking, som är en typ av verksamhetsstyrning. Detta anser även 
Bengtsson (2010), som menar att benchmarking behövs i den offentliga sektorn för att kunna 
ge en bättre, mer utökad och smidigare service/vård för att tillgodose varje brukare och 
medborgares behov. Genom benchmarking kan man mäta effektivitet och prestation i 
verksamheten för att sedan jämföra med en privat aktör. Det är dock inte alla privata aktörer 
som bedriver sina verksamheter billigare eller effektivare än den offentliga förvaltningen 
(Bengtsson, 2010:126–127).  
 
Konkurrensverket menar att en rättvis konkurrens gynnar konsumenterna, pressar priserna, 
höjer kvaliteten och breddar utbudet av varor och tjänster får man ett ökat profilerande. 
Konkurrens stimulerar också till bättre användande av samhällets resurser och gör det möjligt 
för nya och små företag att komma in på marknaden och stärker de svenska företagens 
förmåga att hävda sig på internationella marknader. För att undvika ”ojust” konkurrens mellan 
privat och offentlig näringsverksamhet och se till att skattepengar används effektivt, finns 
lagar som styr hur offentlig verksamhet ska agera. Konkurrens innebär inte enbart en kvalitets 
eller effektivitetsvinst, då det fodrar mer resurser och ett annat tänkande och planerande 
(Konkurrensverket). 
 
Jacobsen (2005) menar att det genom konkurrens på marknaden blir lättare att få en värdering 
av den tjänst som utförs. En stabil och stor efterfrågan behöver inte betyda att kunderna är 
nöjda, utan att kunderna inte har några andra alternativ. Dessa uppgifter försöker den 
offentliga verksamheten ta fram via brukarundersökningar, där man försöker få kunden att 
värdera nyttan av tjänsten som jämförs mot det pris de måste betala. Det blir då dock svårt att 
bedöma behovet av förändring då ingen feedback finns från marknaden. Han menar att man 
genom att effektivisera och samarbeta får en säkrare och bättre fördelning av våra 
skattepengar och resurser (Jacobsen, 2005: 207- 208). Detta stämmer väl överrens med vad en 
informant uttryckte, nämligen att det är viktigt att de privata aktörerna har bra kvalitet och 
ledningssystem, annars kan de inte fungera på marknaden. Det är inte aktiebolaget ”ryck och 
knyck”, utan det finns styrsystem hur företagarna ska gå tillväga. Det är även skillnad på 
plånbok och plånbok, inte hur tjock den är utan det handlar om ett slags ”moralisk ribba när 
man jobbar i kommunen, att det faktiskt är allas pengar man jobbar med”.  

5.1	  Sammanfattning	  
Syftet med studien var att undersöka hur tjänstemän på stabsnivå arbetar i den offentliga 
sektorn vid en konkurrensutsättning. Vi ville även få en uppfattning av chefers erfarenheter 
och upplevelser i samband med konkurrensutsättning. Frågorna vi ställde oss var vilka 
erfarenheter och lärdomar chefer och tjänstemän på stabsnivå gjort i samband med 
konkurrensutsättningen i den offentliga sektorn inom vård och omsorg. Vi ville även 
undersöka hur tjänstemän på stabsnivå arbetar med riktlinjer och stöd till chefer i 
verksamheterna inför konkurrensutsättningen, samt hur cheferna i verksamheterna upplever 
det stöd de får och den egna organisationens roll vid konkurrensutsättningen.	  	  

Sammanfattningsvis har de olika verksamheterna haft olika uppdrag och man har skilda 
upplevelser kring stöd, delaktighet och samverkan. Vi har genom vår studie sett att 
förändringsprocessen riskerar att inte få den önskade effekt man vill åstadkomma, om inte alla 
parter får vara delaktiga. Hjälps man åt i olika nätverk och samverkansgrupper eller 
samverkansprojekt att bygga infrastrukturer för lärande, kan man åstadkomma det samarbete 
som eftersöks. Genom att informera och involvera berörda redan från start, så kan ett bättre 
förtroende mellan ledning och fackliga organisationer i olika projekt skapas, som gör att 
motstånd undviks vid utveckling och förändringsprocesser. Det är även nyttigt att undersöka 
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hur andra konkurrenter/länder gör, jämföra och förankra sina tankar och erfarenheter med 
dessa och på så vis åstadkomma det optimalt bästa. Vi håller även med Jakobson (2005), som 
menar att den offentliga sektorn lättare kan nå uppsatta mål och visioner via samarbete med 
privata aktörer samt genom att ta del av deras strategier. Det måste även som Jacobsen (2005) 
hävdar, skapas nätverk, s.k. brobyggen så att möten och kommunikation kan ske över 
strukturella gränser och skapa förutsättningar för förändringar, en organisatorisk redundans 
(Jacobsen, 2005: 142).  
 
Resultatet visar även att det är viktigt med en omvärldsplan med ett seende utanför ramarna, 
för att synliggöra troliga konkurrenter i den bransch man befinner sig i. En omvärldsanalys 
bör innehålla vilka yttre faktorer, såsom privata aktörer, som kan påverka organisationen, vad 
som är positivt, vilket behov som finns, samt hur marknaden ser ut. Det är även viktigt att 
utveckla strategier för att nå utsatta mål och visioner samt att utveckla samarbetspartners 
bland de privata aktörerna, för att förstå deras strategier, men även för att ta del av varandra 
och samarbeta. Vi anser att artikeln av Khade, A.S. & Crordeio, W. (2008) beskriver detta på 
ett bra sätt och trots att det är på internationell nivå, anser vi att nätverkan är betydelsefull, 
även för förståelsen av förändringskulturen i den privata sektorn. Det är också lika viktigt att 
den privata sektorn tar lärdom av den offentliga sektorn. Vi tror att om de kommunala och 
privata samarbetar, kan man få en mer hållbar och kvalitetsmässigt utförd vård och omsorg, 
som utnyttjar resurser effektivt. 
 
När det gäller problemområden har vi kunnat identifiera följande: 
 
1. Skriftliga regler och avtal 
2. Långsiktiga upphandlingsstrategier  
3. Dokumentationssystem 
4. Stöd till chefer vid en konkurrens 
 
1. När det gäller tjänstemännens roll att arbeta i en politisk styrd organisation där det finns ett 
antal principer att rätta sig efter, då en stor del av organisationen styrs av skriftliga regler och 
procedurer. Det ställs krav på att vara en god tjänsteman med att följa den politiska pendeln 
och vara objektiv i sina åsikter. Våra informanter har med stor majoritet förklarat vikten av att 
vid en konkurrensutsättning ha tydligt skrivna dokument, så inte några orättvisor eller 
missförstånd skapas om vem som ska göra vad eller hur det ska utföras, samt att en 
utvärderingsmodell finns.  
 
2. Våra informanter tror att det bör finnas en långsiktig upphandlingsstrategi vid en strategisk 
upphandling, där optimala förutsättningar kan skapas för en sund och effektiv konkurrens på 
marknaden. Samtidigt menar de att det är viktigt att upphandlingen fokuserar på relevanta 
faktorer för tjänsten eller produkten. Man måste även klargöra både syfte och mål med 
konkurrens och upphandlingen och grunda det på en genomtänkt analys och samtidigt vara 
tydlig vid arbetet med upphandlingen. Det gäller även att ha fasta rutiner och processer när 
man kontrollerar anbudsunderlag och utvärderingskriterier, vid genomföranden och 
uppföljningar. Genom en tydlig fördelning av ansvar och kunskap kring upphandlingar, ett 
utvecklingsorienterat och flexibelt fokus mot samhället och omvärlden, där man samtidigt tar 
hänsyn till myndigheters långsiktiga upphandlingsbehov, kan resultat och mål lättare nås om 
hur den upphandlade tjänsten genomförs. Finns dessutom en bra dialog och en bra instans för 
samtal, samverkan och utbytande av erfarenheter av varandra mellan upphandlande 
myndigheter och näringsliv, kan det ge synbara resultat.  
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3. Det en av informanterna saknat vid en övergång till det privata var dokumentationssystemet 
och att det är viktigt att det finns liknande dokumentationssystem som kommunen. Är kraven 
i förfrågningsunderlagen ovidkommande och irrelevanta för utförandet av tjänsten, anser vi 
att dessa underlag i allt större utsträckning och mer noggrant borde gås igenom inför varje 
upphandling. Risken kan annars bli att tjänsten som utförs mot medborgare och brukare och 
som ska vara av god kvalitet så varje skattekrona utnyttjas kvalitativt, istället resulterar i en 
underkapacitet av tjänsterna och med dålig kompetens p.g.a. att underlagets krav blir 
otillräckliga i omfång så fel företag godkänns för tjänsteutförandet. 
 
En informant menar att det är viktigt att kommunen har väldigt bra upphandlingsunderlag, 
samt att de är noga med att samma dokumentationssystem används, så det inte uppstår ett 
glapp i uppföljningen av verksamheten. Vidare nämner informanten att det nyligen gjordes en 
uppföljning av samtliga särskilda boenden i Laholm, då tjänstemän gick igenom om aktörerna 
lever upp till alla delar i avtalet eller inte och ger dem möjlighet att ha synpunkter. 
 
Kommunen som organisation har att utföra eller genomföra ett tydlig beställar- och 
utförararbete. En upphandling utgår från skrivna kriterier som framkommer vid förarbetet av 
en eventuell aktör. Tjänstemännen utför då en kvalitets- och prisupphandling som bedöms av 
politikerna i kommunen. Politikerna värderar sedan om det motsvarar satta kriterier som 
sedan eventuellt leder vidare till en närmare granskning av företaget.  Informanten menar att 
upphandlingar kan uppvisa stora skillnader i proportion och utförande och är beroende av 
tydliga upphandlingsunderlag för att få ett bra avtal. Kommunen mäter även den egna 
verksamheten mot den privata aktören. 
 
4. Resultatet visar att cheferna ute i verksamheterna har saknat stöd när det gäller förståelse 
för de anställdas situation vid en konkurrensutsättning, samt hanteringen av den egna 
verksamhetens möjlighet att kunna påverka beslut om konkurrensutsättningen. De har även 
saknat möjligheten att själva kunna konkurrera om att få fortsätta driva verksamheten. 
Cheferna anser att de i sådana fall kunnat skapa en större delaktighet, mindre oro och därmed 
mindre motstånd till en konkurrensutsättning. Vi har genom våra informanter förstått att de 
skulle behöva ett större stöd ifrån stabsnivån till cheferna, såsom ett aktivt deltagande ute i 
verksamheten och inte bara förse cheferna med material och handlingsplaner hur de ska gå 
tillväga vid en konkurrensutsättning. Då benchmarking ingår i begreppet NPM ställer det krav 
på ledarskapet i den offentliga verksamheten att vara mer ”managers”, med ett mer 
kostnadseffektivt tänkande och tydliga strategier för att kunna marknadsföra sig som en 
konkurrent till privata aktörer. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur tjänstemän på stabsnivå arbetar med stöd och 
vägledning till chefer i den offentliga sektorn inom vård och omsorg vid en 
konkurrensutsättning och hur chefer upplever stödet. Vi har som teoretisk grund försökt få en 
så bred kunskap som möjligt om konkurrensutsättning inom den offentliga sektorn, samt 
förståelse för de bakomliggande faktorerna.  
 
Ämnet konkurrensutsättning är stort, vilket har lett till att denna del har upptagit en stor del av 
undersökningen. Vår strategi har dock visat sig nödvändig då vi behövde stor kunskap inom 
området, för att kunna förstå och förtydliga vårt valda undersökningsområde. 
 
Då vi genom våra informanter förstått att de chefer som varit med om konkurrensutsättningar 
känt ett visst stöd från förvaltningen, men saknat kontakt med de högre tjänstemännen från 
stabsnivån. På grund av denna bristande kontakt, fick dessa tjänstemän varken insyn eller 
förståelse för chefers situation av hur processen med överlämningen av verksamheten gick 
till. Informanterna fick däremot vara delaktiga vid samverkansmöten kring 
konkurrensutsättningens förberedande och vidare information. Vår analys av intervjuerna 
visade att chefer känner stöd från stabsledningen, då dessa tjänstemän har stora kunskaper och 
är noggranna med kvalitetsupphandlingar och avtalsskrivningar. Detta utförs för att det ska bli 
så bra upphandlingar som möjligt. Vi har även noterat att det är avtalen som reglerar 
personaltryggheten och att tyngdpunkten är upphandlingsunderlaget, där man från början 
reglerar vilka företag man vill titta på.  
 
När vi tittat på de områden vi valt ser vi att det är det ”mjuka” området inom vård och omsorg 
i offentlig verksamhet som oftast blir upphandlat. Utifrån vår undersökning kan vi också se att 
det är fler män som arbetar strategiskt mot politiken, än som chefer ut mot verksamheten 
inom vård och omsorg i den offentliga sektorn. Det är också kvinnodominerade yrken, s.k. 
”mjuka områden”, som är svåra att beskriva och att mäta kvalitet på. Vi finner detta 
intressant, då det är detta område som blir konkurrensutsatt och har ett stort behov av kontroll.  
Vi ställer oss frågan varför det är just dessa områden i den offentliga sektorn som utsätts av 
konkurrens, då det finns andra verksamheter inom den offentliga sektorn som kunde 
konkurrensutsättas. Exempel på verksamheter som vi anser skulle kunna konkurrensutsättas är 
de som man lättare kan mäta kvalitet och inte har så stort behov av kontroll, såsom Teknik- 
och service inom kommunen.  
 
Enligt de dokument vi undersökt har konkurrensen mest slagit mot områden som är ”mjuka” 
områden som vård omsorg och skola. Vi har även förstått att bra underlag behövs för att 
hantera upphandlingar, med tydliga referensramar kring avtalen som görs mellan beställaren 
och utföraren. Då kvalitet är svårt att mäta i de ”mjuka områdena” inom vård och omsorg, blir 
det därför även svårt att uppnå kontroll i dessa. Därför kan det nog även bli svårt att skriva bra 
och tydliga avtal i en upphandling och att genomföra uppföljningen av kvaliteten. Kvaliteten 
inom de ”mjuka” områdena borde istället vara en konkurrensvara som t.ex. den 
kvalitetskonkurrens som finns inom vårdval Halland, där man konkurrerar om kunden 
(patienten). Inom denna kvalitetskonkurrens, där målet inom LOV (lagen om valfrihet) är att 
skapa bättre tillgänglighet och ett förbättrat bemötande till kunden, får medborgaren själv 
välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem och konkurrera med kvalitet. LOU 
(lagen om offentlig upphandling) konkurrerar med pris, där syftet med upphandlingsreglerna 
är att upphandlande myndigheter har vi sett vikten av att ha tydliga ramar och en bra 
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beskrivning om vad som ingår, samt vad som ska göras i avtalen i en upphandling för att 
kunna få en så bra kvalitet och kontroll som möjligt.  
 
En informant ansåg att det är en fördel att en offentlig verksamhet kan beställa en annan 
utförare inom stöd- och kärnverksamheter, där kompetens och kunskap saknas. Utförarparten 
lägger då anbud på aktuellt område som beställaren synar, för att få bästa kvalitet till minsta 
kostnad. Men detta kan medföra att man riskerar att urholka kommunens egen kompetens. Vi 
tror att det kan bli svårare att kontrollera utförandet, då man inte har samma insyn i 
verksamheten. Skrivs dessutom inte avtal och kontrakt med tillräcklig tydlighet eller med 
otydliga avgränsningar vid upphandlingar mellan beställare och utförare, kan det bidra till en 
svår uppföljning och kontroll av kvaliteten i verksamheterna. Denna brist på kontroll fick vi 
stärkt genom informanterna, som menade att det finns brister i uppföljning och 
dokumentation. Ett förslag är att de borde fokusera på att hitta bättre struktur och rutiner i sin 
planering för uppföljning och dokumentation, för att uppnå kontroll och kvalitet. Detta anser 
vi kan vara ett argument till att verksamheterna behålls i offentlig regi, då ett internt regelverk 
redan finns för uppföljning, kontroll och kvalitet. 
 
Genom våra informanter har vi förstått att tjänstemän behöver öka sin förståelse för chefers 
behov av stöd vid upphandlingsprocessen såsom omfattning, syfte och regler. Samtidigt har vi 
förstått problematiken med att vara tjänsteman i den offentliga sektorn, då de måste vara 
lojala mot politiken och samtidigt arbeta ut mot verksamhet samt stötta chefer. En av 
informanterna nämner att tjänstemannarollen både måste vara lojal mot politiken och neutral 
mot personalen.  Men privat så har ”man pratat ut med kollegor för att kunna komma tillbaka 
till jobbet och vara proffsig”. 
 
Genom vår studie har vi funnit att ledningen på den personalstrategiska nivån har haft en god 
intention att stötta chefer ute i verksamheter som påverkats av konkurrensutsättning, samt att 
det från cheferna ute i verksamheten upplevt ett visst stöd från tjänstemännen på 
stabsledningen, som varierat beroende på vilken verksamhet de befinner sig inom. Vi tror att 
organisationernas olika sätt att arbeta med konkurrens och vilken organisation cheferna 
arbetar inom, kan vara en bidragande orsak till att chefer får eller känner olika behov av stöd 
och vägledning. Det gavs olika stöd beroende på vilken organisation det var samt vilken 
konkurrensutsättningsmetod de använde. 
 
Vi fann ett flertal aktuella artiklar och rapporter som berörde konkurrensutsättningen i den 
offentliga sektorn inom vård- och omsorg. Genom dessa ville vi ge en spegling av 
samhällsdebattens syn på konkurrensutsättning. En av dessa rapporter hade fått uppdraget att 
göra en utvärdering av valfrihetssystemet. En annan granskade kommunens arbete med 
utmanandet samt förändringarna i konkurrenslagen. Ytterligare en rapport undersökte 
uppföljningen av verksamheter som drivs på entreprenad (Kommunalarbetaren, 2011/8/9: 10-
13), (Hallandsposten, 2011/78: 5), (Offentliga affärer, 2007/6: 15-16), (Privat drift i 
kommunala verksamheter, 2011). 
 
Vi tycker att det ska bli intressant att se hur utvecklingen av konkurrensutsättningen av den 
offentliga sektorn inom vård och omsorg kommer att se ut i framtiden.  Denna debatt kommer 
troligtvis inte att sluta, då den styrs av ideologiska och ekonomiska värden. Vi har samtidigt 
sett att teorier som NPM medfört att den offentliga sektorn gjort ”benchmarking” på sina 
verksamheter, för att bli mer effektiva och se till möjligheter i stället för hinder. Samtidigt har 
verksamheterna blivit alltmer kundfokuserade, då valet ligger på medborgaren att välja vilken 
aktör som ska utföra tjänsten, genom kundvalsmodellen.  
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En informant sade angående detta; ”Kanske framtiden bidrar till att man säljer 
blodtrycksmedicin när man går till tandläkaren, eller att man får manikyr eller fotbehandling 
under tiden man får benet gipsat”. Denna kommentar tycker vi visar att entreprenaden ”har 
fått in en fot” i den offentliga sektorn. 
 
Vi inser att vårt resultat inte kan generaliseras med hur stöd ges och upplevs till chefer i den 
offentliga sektorn på de verksamheter vi undersökt. Detta på grund av ett litet antal 
informanter, delat på tre undersökningsområden. Flera av våra informanter anser att 
konkurrensutsättning är en politisk fråga och att det finns både för- och nackdelar med 
konkurrensen. Fördelen är att det blir ett jämförelsetal mellan driften av verksamheter med 
t.ex. nyckeltal för att bl.a. kunna mäta kvaliteten mellan olika verksamheter. Det uppstår även 
möjligheter att hitta andra arbetsgivare än den kommunala sektorn. En av informanterna tror 
att det är klokt att konkurrensutsätta vissa delar av den offentliga vården. Detta tror vi beror 
på att det finns stor risk med fördyrningar om man inte kraftsamlar vissa resurser, men det 
finns även delar där det är av samhällsekonomisk nytta att upprätthålla offentligt ägande, 
mycket beroende på att det är svårt att bygga styrsystem som blir tydliga. Det är dock mycket 
viktigt att påpeka att utförarna inte styr över hela intäktsbilden, då styckpriset, dvs. ersättning 
för vårdpoäng eller tandvårdstaxa bestäms av finansiären, t.ex. landstinget. Vi har förstått att 
den offentliga sektorn behöver ett utvecklingsorienterat fokus med ett mer effektivt 
beslutsflöde för att klara kommande konkurrens. Dilemmat inom en offentlig verksamhet är 
att organisationens hierarkiska utseende skapar en ”tröghet”, som medför att det blir svårare 
att vara med i konkurrensen.  
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7. Förslag till vidare studier 
Vår undersökning av konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn inom vård och omsorg 
pekar på ett antal problemområden som är under behandling och kommer att behandlas i 
framtiden inom olika forskningsgrenar. Centrala delar är exempelvis välfärds- och 
samhällsekonomiska aspekter som analyseras inom ekonomisk, sociologisk och 
statsvetenskaplig forskning. Andra viktiga aspekter behandlar rollen som patient, klient, 
brukare och medborgare som får ny utformning och som diskuteras inom olika områden, t.ex. 
statsvetenskap och förvaltningsforskning. Det finns också ett antal arbetsvetenskapliga frågor 
som visserligen förekommer i all verksamhet, men som kan bli problemområden vid 
konkurrensutsättning av offentliga verksamheter. Ett sådant problemområde är bland annat 
det stöd som behövs och ges till chefer vid en verksamhetsförändring som behandlas i vår 
undersökning.  
 
Verksamhetsförändringar förekommer alltid, men vid konkurrensutsättningar kommer nya 
principer – ekonomiska – in som kräver att varje organisation är väl förberedda inför vad en 
konkurrensutsättning kan kräva i anspråk av dels resurser och dels färdigställda och väl 
genomtänkta riktlinjer och mallar kring en konkurrensutsättning. För att tillvarata erfarenheter 
från konkurrensutsättningar, bör det i framtiden noggrant alltmer delegeras ansvarsuppgifter 
från högre chefer till underställda chefer och tjänstemän. Dessa bör sedan enligt färdigställda 
rutiner dokumenteras och följas upp kontinuerligt. Det krävs också bättre utformning av 
upphandlingskriterier, uppföljnings- och kontrollåtgärder vid alla upphandlingar av offentlig 
sektor till privat driftsentreprenad, för att kommuner och landsting ska kunna säkerställa och 
uppfylla kriterier och riktlinjer ur ekonomisk aspekt, men också ur en kvalitetsmässig och väl 
organiserad vård gentemot brukare och medborgare.  
 
Det är troligt att problem kommer att uppdagas när driften av vår välfärd drivs av 
riskkapitalbolag (privata bolag), där den ekonomiska vinsten för ”välfärdsföretaget” är det 
främsta målet. Samtidigt kräver de vinstdrivande vårdföretagen ett omfattande kontrollsystem 
med en ökad uppföljning om vården ska fungera. Då eventuella sparkrav kan medföra att 
personal inte kan utföra en kvalitativ och säker vård kan patient/brukare som är i behov av 
tjänster komma att drabbas. Konkurrensen kan även leda till att man även börjar kontrollera 
den offentliga sektorns kvalitet och fördelning av skattepengar, vilket i gengäld kommer att 
gynna medborgaren. Detta kan då kanske leda till att den offentliga sektorn få bort stämpeln 
den haft vad det gäller ineffektivitet och slöseri med skattemedel.  
 
Vi har under vår studie sett indikationer som pekar på en okunskap om 
NPM/Konkurrensutsättning hos tjänstemän, både inom landsting och inom kommun. Det 
finns mycket osäkerhet kring hanteringen vid en konkurrensutsättning, exempelvis 
otillräckliga underlag till hjälp för tjänstemännen. Somliga tjänstemän står handfallna vid 
frågan om konkurrensutsättning/NPM och vet inte vilka insatser som behöver göras. Vi anser 
att det finns stora utbildningsproblem inom detta område som det behöver satsas på i 
framtiden. Då framtidens dörrar står på glänt måste även detta område bli mer 
kunskapsorienterat hos all personal i både kommun och landsting, då den privata branschen 
redan är väl inarbetad inom området och bättre kan mäta sig mot omvärldens framfart. Detta 
gör även att våra skattepengar som ska skapa en mer effektiv och kvalitetsförbättrad vård blir 
sämre utnyttjad, då mycket tid går åt att skapa sig kännedom inom området för att bättre 
kunna möta förväntningar och krav från anhöriga, patienter och brukare. Ett område som vi 
sett är centralt vid upphandlingar är att det inte finns klara regler för återanställningar vid 
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tillbakataganden av verksamheter, då det finns olika ramar och riktlinjer i avtalen som styr 
detta. 
 
Vi har valt att utveckla två områden - personalpolitik såsom arbetsrättsliga följder och 
yrkesrollen - som vi tycker är viktiga ur ett arbetsvetenskapligt syfte.  
När det gäller de personalpolitiska problemen, menar vi att det kan bli svårt att särskilja vem 
som är arbetsgivare och vilka arbetsrättsliga rättigheter som gäller. Det kan t.ex. gälla 
omplaceringsskyldigheten eller förtursrätten enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) eller 
inom det offentliga, LOA (Lagen om offentlig anställning). Om exempelvis verksamheten går 
tillbaka till den offentliga sektorn, kan det innebära att personalen förlorar sina intjänade år i 
kommunen. Det kan även medföra att lagar och avtal inte blir lika trygga och säkra för 
personal, då privata företag inte är skyldiga att följa samma avtal. Personalen kan därmed 
lättare bli utsatta vid sin anställning, utan direkt skyddsnät.  
 
Ett viktigt område är också utformningen av yrkesrollen. Det gäller exempelvis att ur 
arbetsrättslig synvinkel tillvarata den kompetens som redan finns, att se till att lagar kring 
anställningsförhållanden, övertagningar och överflyttning av personal förlöper enligt lagar 
och avtal samt ur ett arbetsmiljömässigt förhållande se till att inga missförhållanden sker på 
arbetsplatsen, som gör att personalens hälsa och välbefinnande riskeras. Richard Sennett som 
är sociolog och författare till boken ”Craftsmen” yrkesstoltheten, förklarar att i 
massproduktionens samhälle anställs inte människan för sin kunskap, utan ses som en 
arbetskraft. Denna arbetskraft kan bytas ut (Sennett, 2008:36).  
 
Här tror vi att det finns en viktig poäng. Människan i vårt samhälle idag känner sig inte 
värdefulla, för de är lätt utbytbara. Blir vi sjuka, blir vi enbart ersatta. Denna tendens finns 
också inom omvårdnaden/vården idag. Vi anser att ledningen inte i tillräcklig grad uppskattar 
och ser personalens kompetens och förvärvade kunskap. I det postmoderna samhället tycks 
inte ”craftsmanship” vara av vikt längre. Denna yrkeskunskap, kompetens och förmåga att 
själv kunna göra något med sina händer har kommit i skymundan (Sennett:2008:6). 
 
Arbetslivet har förändrats och i dagens arbetsliv eftersträvas arbetskraftens potential och det 
krävs att handla med en tjänstvillig förmåga på ett brett och välvilligt sätt. Det har dragits en 
skiljelinje mellan teori och praktik. Sennet menar att det är något som händer i samhället och 
att vi människor är benägna att förändra oss. Den kunskapen vi har måste förnyas, då 
samhället förnyas. Det ska även finnas krav på flexibilitet. Arbetslivet förändras ständigt med 
nya redskap och maskiner. Detta påverkar arbetarens sätt att se på sitt arbete och sin yrkesroll. 
Sennett anser att denna förändring i arbetslivet gör att arbetet töms på innehåll, då hantverket 
försvinner. Poängen med hantverk är att man vill göra ett bra arbete med ett gott resultat. 
Sennett drar paralleller till att arbetet är en modell på hur vi ska leva våra liv. I dagens 
samhälle, särskilt inom industrin, ser man kanske inte slutet på produkten utan bara en del av 
den, vilket medför att det blir svårare att känna stolthet över sitt arbete (Sennett, 2008:39–40). 
 
I takt med att craftmanship alltmer förlorar sin roll i arbetslivet och nya värderingar, speciellt 
det ekonomiska, sätter sin prägling och alltmer kräver en anpassning och flexibilitet mot det 
postmoderna samhället, gör det att företagen även sätter en ökad press på sin personal att bli 
mer effektiva. Personaltäthet har ett samband med omsorgskvaliteten, vilket skulle behöva ett 
ökat behov av kvalitetsmätningar. Denna ”omsorgsrationalitet” krockar med 
effektivitetstänkande, där den offentliga sektorns minskade resurser inte bara hotar kvaliteten 
utan även systemets legitimitet.  
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Vårt förslag till vidare studier är att följa en upphandlingsprocess samt vara med i politiska 
nämndsbeslut kring upphandlingar av verksamheter i den offentliga sektorn. Detta förslag 
skulle kunna vara bidragande för att få en mer rättvis bild av processen vid upphandling och 
genomförandet. För att åstadkomma en klarare bild av hur konkurrensutsättningen kan 
påverka den offentliga verksamheten i framtiden, kommer det att krävas vidare uppföljningar 
av studier.  
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Bilaga 1. 
 
Förstudie 
För att få en uppfattning om relevansen av vår tänkta undersökning genomförde vi en 
förstudie. Denna inleddes på personalenheten i Halmstads kommun, där vi hade ett samtal 
med en informant. Informanten var positiv till syftet med vår undersökning, men påtalade 
svårigheten med att kunna påvisa att konkurrensutsättningen påverkar ledarskapsstrategier. 
Vår informant menade att det finns behov av en sådan analys och av att hitta nyckeltal, för att 
kunna jämföra mot andra verksamheter. Han kunde se två syften med utmaningsrätt och 
konkurrensutsättning; dels att uppnå en bättre effektivitet, dels ett rent ideologiskt syfte. I 
nuläget menar informanten att personalenheten i huvudsak arbetar med att kunna rekrytera 
och/för att i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare. Informanten gav oss tips och råd för hur 
vi skulle kunna arbeta vidare och lovade informera sina kollegor på personalavdelningen, 
samt att ge oss namnförslag på personer med mer detaljerad information inom vårt 
undersökningsområde som vi skulle kunna intervjua. Vi kom överens med informanten att 
hålla kontakten under uppsatstiden.  

Som nästa steg i vår förstudie gjordes två intervjuer av två informanter på Personalenheten i 
Laholms kommun. Dessa informanter gav oss upplysningar om två intervjupersoner som de 
ansåg skulle vara lämpliga för syftet med vår uppsats. Informanterna tyckte att syftet och 
frågeställningarna var intressanta, då kommunen står inför förändringar, såsom t.ex. LOV 
(lagen om valfrihet), som innebär att medborgare, till skillnad från i nuläget, fritt får välja om 
de vill anlita en privat eller kommunal utförare i kommunen när det gäller lagen om särskilt 
stöd (LSS). 
Ett annat aktuellt politiskt uppdrag som var intressant för vår undersökning var Vårdval 
Halland, som utökats och kanske skulle komma att påverka uppdragsbeskrivningar för chefer. 
Informanterna nämnde även att det inom kommunen börjar ställas större krav på samverkan, 
både central samverkan, via SKL, och lokal samverkan samt via FAS 05 (Förnyelse, 
arbetsmiljö, samverkan) där personal medverkar. Detta medför längre beslutsprocesser som 
försvårar konkurrenskraften. Därför ansåg informanterna att syftet med undersökningen skulle 
vara intressant inför framtidens utveckling av den offentliga sektorn. Även informanterna i 
Laholms kommun var positiva till att stå till tjänst som kontaktpersoner i den fortsatta 
processen med vårt uppsatsskrivande. 
 
Vår tredje förstudie gjordes med en informant på avdelningen för Arbetsgivar- och lönefrågor 
på Region Halland. Denna informant gav oss upplysningar om två intervjupersoner som de 
ansåg skulle vara lämpliga för syftet med studien. Vår informant ställde sig även positiv till 
att utveckla vårt samtal vidare och stå till förfogande om vi ville ställa ytterligare frågor.  

Informanten tyckte att vårt val av undersökningsfråga var både intressant och aktuell, då 
vårdvalet påverkar allmänläkare och tandvården.  Informanten berättar om Vårdval plus som 
förväntas komma igång 2012 som kommer omfattas även av valmöjligheter för medborgaren 
att välja aktör inom specialistsjukvården.  Informanten menar att vårdval plus kommer då 
påverka konkurrensen på rekryteringssidan angående löner, vilket kan leda till en lönespiral.  
Informanten menar att Strategin vid konkurrensen är att behålla bra personal samt att kunna 
rekrytera för kommande behov. Ett exempel på detta är vårdcentraler och Folktandvården, där 
det gäller att hålla sig attraktiv, då varje person som är listad på den aktuella vårdenheten 
inbringar pengar, viket bidrar till att fokus sätts på att arbeta mer kundfokuserat för att behålla 
kunderna.  



 

Bilaga 2. 
Intervjuguide – Stabsfunktionen/Personalkontor i Offentlig sektor  
 

1. Vilken befattning och arbetsuppgifter har intervjupersonen? 
Kön, ålder, utbildning, hur länge arbetat i (liknande befattning). 
 

2. Vad anser du och vad har du för erfarenhet om konkurrensutsättning/utmaningen av 
den offentliga verksamheten inom vård- och omsorg? Finns det några 
tillämpningsanvisningar och riktlinjer för konkurrensutsättning/utmaning, beställar- 
funktion?  
Vilka verksamheter utmanas, vem utmanar & vem får utmaningen.   
  

3. Beskriv den egna organisationens roll vid en konkurrensutsättning/utmaning. 
Hur gör de? 
 

4. Vad bör man rent organisatoriskt tänka på för att det ska bli en så bra överlämning 
som möjligt? 
Vad innebär en bra överlämning, Bra för vem? 
 

5. Hur ser informationen till cheferna vid en konkurrensutsättning ut?  
Finns det någon policy hur man går tillväga? Vad berättar man och hur framställs 
detta? Om något undanhålls, vad är anledningen (Politiskt, Nämnder)? 
 

6. Vilka är delaktiga i planeringen om hur man ska gå ut med informationen? Vad vill 
man uppnå med informationen? 
 

7. Hur förbereder man chefer inför en konkurrensutsättning/ utmaning? Görs det någon 
uppföljning och återkoppling av kvalitets – och måluppfyllelse av en konkurrensutsatt 
verksamhet inom den offentliga verksamheten i vård-och omsorg? 
 

8. Hur har informationen inför en förändring om konkurrensutsättning/utmaning tagits 
emot? Hur har man hanterat eventuella motstånd? 
 

9. Vilken roll och påverkan har de fackliga representanterna vid en 
konkurrensutsättning/utmaning? (vilka organisationer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervjuguide chefer 
 

1. Vilken befattning och arbetsuppgifter har intervjupersonen? Kön, ålder, utbildning, 
hur länge arbetat i (liknande befattning) 

 
2. Vad anser du och vad har du för erfarenhet om konkurrensutsättning/utmaningen av 

den offentliga verksamheten inom vård- och omsorg? Finns det några 
tillämpningsanvisningar och riktlinjer för konkurrensutsättning/utmaning, beställar- 
funktion?  
Vilka verksamheter utmanas, vem utmanar & vem får utmaningen.   

3. Vilken information ges från ledningen och hur når den chefer vid 
konkurrensutsättning/utmaning i den offentliga sektorn? Är det något du saknat? 
Skulle du föredragit en annan informationsstrategi, varför? 

4. Vilken hänsyn tas till chefers åsikter i den utsatta verksamheten inför en 
konkurrensutsättning/utmaning? Ges det möjlighet för cheferna att vara delaktiga i 
förändringsprocessen kring en konkurrensutsättning/utmaning?  
Hur ställer du dig till förändringar vid en konkurrensutsättning/utmaning?  
Vad berättar man och hur framställs detta? Om något undanhålls, vad är anledningen? 
 

5. Görs det någon uppföljning och vem ansvarar för kontroll och inventering av 
medarbetare i utförarverksamheten? Uppfylls kvalitets- och måluppfyllelsen av den 
konkurrensutsatta verksamheten? Görs det någon uppföljning och återkoppling från 
ledningens sida?   

6. Vilken roll och påverkan har de fackliga representanterna vid en 
konkurrensutsättning/utmaning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 3. 
Rapport från Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv presenterade i januari 2011 sin rapport ”Privat drift i kommunala 
verksamheter”. Statistiken i rapporten belyser hur den privata driften ser ut inom 
verksamheter i Landsting och kommuner i Sverige. I rapporten beskriver Svenskt Näringsliv 
hur stor del av den kommunala verksamheten som drivs av privata aktörer.  
 
Tabell 1. Andel privat drift av landstingets verksamhet.  
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Tabell 4. Andel privat drift av landstingens verksamhet. 
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Efter fyra mätningar av relativt stillastående andel privat drift hos både landstingen och 
kommunerna har de nu alltså ökat i en betydligt snabbare takt, vilket tydligt framgår av 
diagrammet nedan. Samtidigt bör det påpekas att trendbrottet främst beror på ökningar i 
Stockholms län både för kommunerna och för landstingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av diagram 1 framgår att både landsting och kommuner har ökat den privata driften i snabb 
takt. 
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Diagram 1. Andel privat drift. 2004-2009. 

 
Källa SCB, SKL 
 

Lokal påverkan 
 
Förutom att konkurrensutsättning av offentliga verksamheter kan leda till 
kostnadsbesparingar och kvalitetsutveckling finns det även andra effekter. En direkt effekt 
av att offentliga verksamheter läggs ut på privata företag är att andelen privat sysselsatta 
växer i den aktuella kommunen eller landstinget. 
 
En kommun där invånarna till större delen är sysselsatta inom den privata sektorn har ett 
antal positiva egenskaper i jämförelse med kommuner där den privata sektorn har en mindre 
betydelse.  
 
Tittar vi på befolkningsutvecklingen i samtliga 290 kommuner under perioden 2000-2009 
och ställer den mot hur stor andel den privata sektorn står för när det gäller sysselsättningen 
hos respektive kommun framträder ett klart mönster. I kommuner där den privata sektorn 
dominerar arbetsmarknaden uppvisar i genomsnitt en klart högre befolkningstillväxt. En av 
anledningarna är att kommuner med många olika arbetsgivare ofta är betydligt attraktivare 
som bostadsort. 
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Tabell 2:s resultat visar hur stor omfattningen av privat drift är i olika län. Tabellen visar att 
det är stora skillnader mellan länen. 
Den visar även de kommuner som har störst andel av privat drift i landet. Man kan utläsa att i 
Laholms kommun drivs 15,1 procent av den kommunala verksamheten av privata aktörer.  
 



 

 
 
   Tabell 2. Omfattning av privat drift i respektive län inkl kommun med mest privat drift	  
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Tabell 2. Omfattning av privat drift i respektive län inkl kommun med mest privat drift. 
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Svenskt Näringslivs rapport beskriver även att det främst är inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade som privata aktörer driver verksamheten. Procentenheten ligger på 22 
procent i Laholms kommun. 
 
Tabell 3 visar i procent vilka verksamheter som drivits i privat regi under åren 2004-2009. 
Trots detta beskriver Svenskt Näringslivs rapport att kommunen fortfarande står för 87 
procent av den offentliga veksamhetens drift.  

      Tabell 3. Andel av verksamheter som utförs i privat drift.2004-2009 
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Bortsett från individ- och familjeomsorg1 har andelen av verksamheterna som upphandlas av 
privata utförare ökat inom samtliga områden sedan år 2005. Men även om utvecklingen 
under de senaste åren går mot mer konkurrensutsatta verksamheter är det fortfarande knappt 
87 procent som drivs i kommunens egen regi.  
 
 
Tabell 1. Andel av verksamheter som utförs i privat drift. 2004-2009. 
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Det finns stora skillnader mellan kommunerna med avseende på hur stor del av deras 
verksamhet som upphandlats av privata leverantörer. I Täby upphandlas nära hälften av 
kommunens verksamhet av privata företag och organisationer. Det är den i särklass högsta 
andelen i riket. I Fagersta kommun, Västmanlands län, upphandlas däremot mindre än en 
procent av den kommunala verksamheten. Även Högsby i Kalmar län och Skinnskatteberg i 
Västmanland upphandlar mindre än en procent av de kommunala verksamheterna. 
 
Det finns även tydliga regionala mönster i hur kommunerna bedriver sina verksamheter. 
Kommunerna i Stockholms län upphandlar i genomsnitt mer än en fjärdedel av 
verksamheterna, vilket är högst i hela landet. I Norrbotten och Blekinge dominerar däremot 
den egna regin verksamheterna totalt. Upphandlingen från privata företag och föreningar 
uppgår i dessa län endast till cirka fem procent. 
 
Sedan år 2005 har kommunernas upphandling ökat i samtliga län. Snabbast har ökningen 
varit i Gotlands län där andelen privat drift ökat med 6,0 procentenheter. Men om vi enbart 
studerar de senaste två årens utveckling har kommunerna i Stockholms län drygat ut 
avståndet till övriga landet. Faktum är den starka utvecklingen sedan 2007 nästan helt beror 
på utvecklingen i Stockholm. I övriga län har medianökningen varit 1,3 procentenheter. Men 
tack vare att kommunerna i Stockholm ökat konkurrensutsättningen har alltså andelen privat 
drift i Sverige stigit med 2,3 procentenheter under de senaste två åren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Här ingår kostnader för socialbidrag som inte kan konkurrensutsättas. Kostnaderna för socialbidrag 
har ökat under de två senaste åren, vilket har lett till att den privata driften minskat i relation till de 
totala kostnaderna. Skulle socialbidragskostnaderna lyftas bort från individ- och familjeomsorg skulle 
även denna verksamhet visa en högre andel privat drift. 

	  

(Privat drift i kommunala verksamheter 2011). 

Landsting och kommuner i Sverige. I rapporten beskriver Svenskt Näringsliv hur stor del av 
den kommunala verksamheten som drivs av privata aktörer.  
 
Tabell 1. Andel privat drift av landstingets verksamhet.  
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Tabell 4. Andel privat drift av landstingens verksamhet. 
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Efter fyra mätningar av relativt stillastående andel privat drift hos både landstingen och 
kommunerna har de nu alltså ökat i en betydligt snabbare takt, vilket tydligt framgår av 
diagrammet nedan. Samtidigt bör det påpekas att trendbrottet främst beror på ökningar i 
Stockholms län både för kommunerna och för landstingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av diagram 1 framgår att både landsting och kommuner har ökat den privata driften i snabb 
takt. 
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Diagram 1. Andel privat drift. 2004-2009. 

 
Källa SCB, SKL 
 

Lokal påverkan 
 
Förutom att konkurrensutsättning av offentliga verksamheter kan leda till 
kostnadsbesparingar och kvalitetsutveckling finns det även andra effekter. En direkt effekt 
av att offentliga verksamheter läggs ut på privata företag är att andelen privat sysselsatta 
växer i den aktuella kommunen eller landstinget. 
 
En kommun där invånarna till större delen är sysselsatta inom den privata sektorn har ett 
antal positiva egenskaper i jämförelse med kommuner där den privata sektorn har en mindre 
betydelse.  
 
Tittar vi på befolkningsutvecklingen i samtliga 290 kommuner under perioden 2000-2009 
och ställer den mot hur stor andel den privata sektorn står för när det gäller sysselsättningen 
hos respektive kommun framträder ett klart mönster. I kommuner där den privata sektorn 
dominerar arbetsmarknaden uppvisar i genomsnitt en klart högre befolkningstillväxt. En av 
anledningarna är att kommuner med många olika arbetsgivare ofta är betydligt attraktivare 
som bostadsort. 
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Tabell 2:s resultat visar hur stor omfattningen av privat drift är i olika län. Tabellen visar att 
det är stora skillnader mellan länen. 
Den visar även de kommuner som har störst andel av privat drift i landet. Man kan utläsa att i 
Laholms kommun drivs 15,1 procent av den kommunala verksamheten av privata aktörer.  
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Tabell 2. Omfattning av privat drift i respektive län inkl kommun med mest privat drift. 
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Svenskt Näringslivs rapport beskriver även att det främst är inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade som privata aktörer driver verksamheten. Procentenheten ligger på 22 
procent i Laholms kommun. 
 
Tabell 3 visar i procent vilka verksamheter som drivits i privat regi under åren 2004-2009. 
Trots detta beskriver Svenskt Näringslivs rapport att kommunen fortfarande står för 87 
procent av den offentliga veksamhetens drift.  
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Bortsett från individ- och familjeomsorg1 har andelen av verksamheterna som upphandlas av 
privata utförare ökat inom samtliga områden sedan år 2005. Men även om utvecklingen 
under de senaste åren går mot mer konkurrensutsatta verksamheter är det fortfarande knappt 
87 procent som drivs i kommunens egen regi.  
 
 
Tabell 1. Andel av verksamheter som utförs i privat drift. 2004-2009. 
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Det finns stora skillnader mellan kommunerna med avseende på hur stor del av deras 
verksamhet som upphandlats av privata leverantörer. I Täby upphandlas nära hälften av 
kommunens verksamhet av privata företag och organisationer. Det är den i särklass högsta 
andelen i riket. I Fagersta kommun, Västmanlands län, upphandlas däremot mindre än en 
procent av den kommunala verksamheten. Även Högsby i Kalmar län och Skinnskatteberg i 
Västmanland upphandlar mindre än en procent av de kommunala verksamheterna. 
 
Det finns även tydliga regionala mönster i hur kommunerna bedriver sina verksamheter. 
Kommunerna i Stockholms län upphandlar i genomsnitt mer än en fjärdedel av 
verksamheterna, vilket är högst i hela landet. I Norrbotten och Blekinge dominerar däremot 
den egna regin verksamheterna totalt. Upphandlingen från privata företag och föreningar 
uppgår i dessa län endast till cirka fem procent. 
 
Sedan år 2005 har kommunernas upphandling ökat i samtliga län. Snabbast har ökningen 
varit i Gotlands län där andelen privat drift ökat med 6,0 procentenheter. Men om vi enbart 
studerar de senaste två årens utveckling har kommunerna i Stockholms län drygat ut 
avståndet till övriga landet. Faktum är den starka utvecklingen sedan 2007 nästan helt beror 
på utvecklingen i Stockholm. I övriga län har medianökningen varit 1,3 procentenheter. Men 
tack vare att kommunerna i Stockholm ökat konkurrensutsättningen har alltså andelen privat 
drift i Sverige stigit med 2,3 procentenheter under de senaste två åren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Här ingår kostnader för socialbidrag som inte kan konkurrensutsättas. Kostnaderna för socialbidrag 
har ökat under de två senaste åren, vilket har lett till att den privata driften minskat i relation till de 
totala kostnaderna. Skulle socialbidragskostnaderna lyftas bort från individ- och familjeomsorg skulle 
även denna verksamhet visa en högre andel privat drift. 
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