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Summary: 

The aim of this work is to investigate the various participants' views of how quali-
ty is achieved in the interpretation of laws and procurement regulations. Quality is 
illustrated by looking at the business through some theoretical concepts - users, 
empowerment, implementation, legislation, procurement and New Public Man-
agement. It looks at Falkenberg Municipality's routines for quality and regulatory 
monitoring. The goal of this study is to show the effects of Falkenberg Municipal-
ity's decision to use alternative operating modes of personal assistance, disability 
and the elderly. Falkenberg Municipality was selected because they have chosen 
to outsource all disability care, personal assistance, and 43% of the elderly on 
external providers. The approach used is based on the qualitative research ap-
proach, which consists of semi-structured interviews and studies of public docu-
ments. Furthermore, in-collected data has been analyzed from New Public Man-
agement, empowerment and through quality and implementation theories. The 
conclusion is that Falkenberg Municipality politicians and officials believe that 
quality is something individual which we see as positive since, from an empow-
erment perspective, the individual user's voice is important. No uniform answer to 
the question has been given. Furthermore, we see that the external providers sur-
veyed have showed a somewhat better result across the board. The exception is 
daily activity care in which the municipal operates which gets a generally better 
evaluation. The follow-up responsibility Falkenberg Municipality has regarding 
contracted activities is not carried out with reference to an overloaded planning 
department. 

Keywords:  quality, municipality, deregulation, procurement, alter-
native modes of operation, users, care & empowerment  
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1. INLEDNING 
Sedan slutet av 1990 talet har flertalet av våra Svenska kommuner genomfört för-
valtningspolitiska reformer i form av avregleringar. I vilken grad det påverkat de 
olika kommunernas organisationer skiljer sig från kommun till kommun. I Social-
styrelsens förfrågan till 127 kommuner 2012 hade 81 genomfört upphandlingar av 
viss omsorg (Vad efterfrågar kommunerna, 2012). Bakgrunden till denna struktur-
förändring av välfärdsstaten som framför allt visade sig under 1980-talet var ett 
stort genomslag av organisationsmodeller. Dessa modeller har samlingsnamnet 
New Public Management och har ”konkurrensutsättning av offentligt finansierade 
välfärdstjänster” (Szebehely, 2011) som ett centralt drag. Eftersom Falkenbergs 
kommun valt att införa alternativa driftsformer i sin verksamhet och på så vis ge-
nomfört upphandlingar av vissa organisationsdelar kan den processen följas ge-
nom en implementeringsmodell (Garpenby, 2011).  

Vi har valt att titta på en specifik kommun som skiljer sig något från övriga Hal-
ländska kommuner. Falkenberg är en mindre borgerligt styrd kommun som har 
haft viss äldreomsorg, handikappomsorg och daglig verksamhet ute på entrepre-
nad sedan november 2009. I juni 2013 kommer all handikappomsorg (boende, 
personlig assistans och daglig verksamhet) att ligga ute på entreprenad i Falken-
bergs kommun och fler enheter inom äldreomsorgen är ute på upphandling. I au-
gusti 2011 röstade Socialnämnden igenom ett beslut att lägga ut resterande verk-
samheter inom kvarvarande handikappomsorg. Socialnämnden menar att målet är 
att verksamheten ska ha en hög kvalitet och inte öka i kostnad. Socialnämnden i 
Falkenberg vill erbjuda privata aktörer att ta över social omsorg under parollen 
valfrihet, lokalt företagande och kvalitet (Falkenbergs kommun, 2011). 

Kvalitetsperspektivet är betydande i följande studie något vi tittar på genom bland 
annat Donabedians kvalitetsmodell (Donabedian, 2005). Falkenbergs kommun 
menar att verksamheterna ska delas upp i mindre delar så att även mindre företag 
eller personalkooperativ har möjlighet att lägga anbud (Falkenbergs kommun, 
2011). Falkenberg kommun, har valt att utnyttjat den möjlighet som finns för 
kommunernas politiker att välja upphandling av vissa välfärdstjänster (Bergman, 
Indén, Lundberg & Madell, 2011).  

Syftet med studien är att undersöka olika aktörers syn, på hur kvalitet uppnås i 
Falkenbergs kommun genom tolkning av lagar och upphandlingsregler. Kvalitet 
belyses genom att se på verksamheten genom några teoretiska begrepp - brukare, 
empowerment, implementering, lagstiftning, upphandling och New Public Mana-
gement. Det tillvägagångsätt som använts har sin grund i kvalitativ forskningsan-
sats, vilken består av semistrukturerade intervjuer och via studier av offentliga 
dokument. Insamlad data analyserats utifrån New Public Management, empo-
werment och genom kvalitets- och implementeringsteorier. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 
2011 var ett svart medialt år för Falkenbergs kommun när man av Expressen ut-
målas som ”skammens kommun” bland annat på grund av brist på boenden i cen-
tralorten för unga vuxna med insatser enligt lagen om stöd och service - LSS 
(Karlsson, 2011). Socialstyrelsen riktade hård kritik mot Falkenbergs kommuns 
socialnämnd då de ”inte har visat att man aktivt arbetat för att verkställa besluten i 
gruppbostäder som är adekvata utifrån dessa unga vuxnas behov”, vidare kritise-
rar Socialstyrelsen Falkenbergs kommuns Socialnämnd för brist på framförhåll-
ning (Bergström, 2012). I den lokala morgontidningen Hallands Nyheter (HN) 
bedrivs periodvis intresseorganisationernas skarp kritik mot Falkenbergs kom-
muns val att införa alternativa driftsformer. Socialnämnden i Falkenbergs kom-
mun svarar att valet att upphandla, ökar kvaliteten på den omsorg man erbjuder 
(Bergström, 2012).  

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt skriver i en debattartikel i Aftonbladet med titeln 
”Riskkapitalisterna hör inte hemma i välfärden” (Sjöstedt, 2013) att riskkapitalbo-
lagen som står bakom flera av våra största vårdbolag pressar verksamheterna ge-
nom bland annat låg personaltäthet vilket resulterar i hög avkastning som ger bo-
lagen en vinst. Anders Lago menar på Dagens Nyheter (DN) debatt att ”Brister i 
upphandling och kvalitetskontroll är en viktig del av förklaringen till att en del av 
hemtjänsten och vissa av vård- och omsorgsboenden har misslyckats” (Lago, Ax-
elsson & Svensson, 2011) vidare talar Lago om att vård och omsorg måste utveck-
las, att ta steget tillbaka till en vård som bedrivs av kommunerna vore förödande 
då de mest förvaltar vården (Lago, Axelsson & Svensson, 2011). 

För att återknyta till Falkenberg kommuns ambitioner att öka kvaliteten är det 
viktigt att veta vad kvalitet är. Definitionen av begreppet kvalitet är varierande 
beroende vilken verksamhet som är berörd. Donabedian (2005) menar att kvali-
tetsbegreppets innebörd skiljer sig från person till person men speglar oftast be-
rörd organisations, värderingar och mål. Innebörden är att kvalitet är ett begrepp 
som inte låter sig definieras i allmänna termer, utan det beror på vem som utvär-
derar vad kvalitet är som sätter ramarna för begreppet. Socialstyrelsen definierar i 
2 kap. 1 § SOSFS 2011:9 en verksamhet utifrån det kvalitativa begreppet på föl-
jande sätt:  

 
Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats 
med stöd av sådana föreskrifter. 
 

Socialstyrelsen beskriver att kvalitet uppnås genom att man följer de lagar och 
föreskrifter som finns som städ för verksamheten. I vår studie undersöks vad kva-
litet är för Falkenbergs kommun som gjort ett val att upphandla all handikapp-
omsorg och 43 % av äldreomsorgen utifrån utvalda teoretiska ansatser.   
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2. INTRODUKTION 
2.1 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med arbetet är att undersöka olika aktörers syn på hur kvalitet uppnås i Fal-
kenbergs kommun genom tolkning av lagar och upphandlingsregler. Kvalitet be-
lyses genom att se på verksamheten genom några teoretiska begrepp - brukare, 
empowerment, implementering, lagstiftning, upphandling och New Public Mana-
gement. 

Målet med studien är att visa på de kvalitativa effekterna av Falkenbergs kom-
muns val att använda alternativa driftsformer inom personlig assistans, handikapp- 
och äldreomsorg.  Att valet föll på Falkenbergs kommun, beror på att de valt att 
lägga ut all handikappomsorg, all personlig assistans och 43 % av äldreomsorgen 
på externa utförare. En önskan är att berörda politiker och tjänstemän på Falken-
bergs kommun skall se studien som ett bidrag till en bättre helhetssyn. 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Här följer de övergripande frågeställningarna som ligger till grund för vår studie. 

• Hur ser Falkenbergs kommun på begreppet kvalitet i den upphandlade om-
sorgen? 
 

• Hur genomför Falkenbergs kommun, det av Kommunallagen (3 kap.§19) 
reglerade uppföljnings och kontrollansvar man har för de alternativa drifts-
formerna? 
 

• Påverkas brukarna av att en extern utförare sköter det praktiska arbetet i 
verksamheten jämfört med när verksamheten bedrevs av Falkenbergs 
kommun? 

2.3 AVGRÄNSNINGAR 
De avgränsningar som gjorts gällande begreppet omsorg är att vi valt bort att stu-
dera individ- familjeomsorg och hälso- sjukvård. Den förändring som sker i orga-
nisationen vid användandet av implementering (Garpenby, 2011) och dess påver-
kan på politiker, chefer och övrig personal är inte heller en del av följande studie. 
Vidare studeras inte de ekonomiska effekter införandet av alternativa driftsformer 
gjort på Falkenbergs kommun. Vi har valt att inte genomföra intervjuer med 
gruppen brukare, deras röster gör sig hörda via de brukarenkäter Falkenbergs 
kommuns planeringsavdelning årligen skall genomföra. 
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2.4 STUDIENS DISPOSITION 
 
Bild I. Studiens disposition 

Avsnitt Beskrivning 

1. Inledning Avsnittet innehåller inledning och problemformulering 

2. Introduktion Här redogör vi för studiens syfte, mål frågeställning och avgränsning 

3. Begrepp & lagstiftning Under begrepp och lagstiftning presenteras de begrepp och lagstiftning 
studien vilar på 

4. Kunskapsgenomgång I avsnittet redogör vi för historik och tidigare forskning. Vidare presente-
ras kunskap om upphandlingsprocessen 

5. Metod Här presenteras studiens metodval, etiska förhållningsätt och vår förför-
ståelse 

6. Teoretiska utgångspunkter Valda teoretiska ansatser 

7. Resultat & Analys Det insamlade empiriska materialet presenteras med en integrerad 
analys 

8. Slutsats Här presenteras slutsats och förslag till vidare forskning 
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3. BEGREPP & LAGSTIFTNING 
3.1 BRUKARE 
Brukare är det begrepp som Socialstyrelsen rekommenderar. Gemensamma be-
grepp skall bidra till en säkrare och bättre, vård och omsorg. Socialstyrelsen an-
svarar för termbanken som sammanställer ett nationellt fackspråk och metoder för 
dess användande (Socialstyrelsen, 2013). Socialnämnden i Falkenbergs kommun, 
röstade senast i april 2013 igenom att fortsättningsvis använda begreppet brukare 
trots viss kritik från intresseorganisationer som föredrar begreppet kund/klient 
(Bergström, 2013). Argumentet för ett fortsatt användande var att följa Socialsty-
relsens rekommendationer. 

3.2 ALTERNATIVA DRIFTSFORMER 
Innebörden av begreppet alternativa driftsformer är när en verksamhet som tidi-
gare drivits i förvaltningsform övergår till att drivas av en privaträttslig organisat-
ion som finansieras av kommunen. De kommuner som väljer alternativa drifts-
former har en stor tilltro till att de kvalitativa fördelarna i motsats till de egen-
drivna verksamheterna och några av de argument som formuleras är att kundernas 
omsorg kan får en ökad kvalitet då det ställs höga krav på organisation och perso-
nalkompetens (Hallgren, Hilborn & Sandström, 1997).  

Anbudsupphandling har även en kostnadsbesparande effekt och den konkurrens 
som uppstår sporrar till högre kvalitet i omsorg som sker i egen regi De negativa 
aspekterna är stora kostnader inför anbudsförfarandet i form av anbudsprövningar 
och olika underlag. Den minskade insynen för medborgarna och de förtroende-
valda och brist på kontinuitet vid byte av entreprenörer kan skada brukarna (Hall-
gren, Hilborn & Sandström, 1997). 

Politikerna måste vara medvetna om att många lagar och regler inte längre gäller 
vid en avreglering. Förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, meddelarfriheten 
och sekretesslagen är några exempel där förutsättningarna förändras. Här är det 
viktigt att kommunerna ser till att balansera genom högt ställda krav i upphand-
lingsprocessen och god kunskap om marknaden (Alternativa driftsformer, 2011). 

 Alternativa driftsformer kan innebära att flertalet arbetsuppgifter som den kom-
munala verksamheten bedriver, inte längre är nödvändiga, något som kan leda till 
övertalighet. Å andra sidan kan nya arbetsuppgifter tillkomma. Större behov av 
samverkan mellan politiker, verksamhetsföreträdare och upphandlare krävs då nya 
underlag utformas (Alternativa driftsformer, 2011). 
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3.3 KUNDVAL 
Kundval utgör också något som antas skapa kvalitet då innebörden av begreppet 
är att, brukaren som har blivit beviljade insatser som till exempel stöd och hjälp 
av kommunen kan själva välja vem som ska utföra insatserna. De kan antingen 
välja kommunen eller någon av de externa utförare som kommunen godkänt som 
leverantör av insatser. När LOV (lagen om valfrihetssystem) kom 2009 ökade dels 
valfriheten för brukarna eftersom det då fanns fler aktörer att välja mellan men 
även konkurrensen på markanden. En ökning av konkurrensen skall bidra till ökad 
kvalitet i välfärdstjänster. Är man som brukare inte nöjd med den aktör man valt 
kan man välja en nu inom ramen för de leverantörer som kommunen har godkänt 
och har avtal med (Winblad, Andersson & Isaksson, 2009). 

3.4 EMPOWERMENT 
Begreppet empowerment antas skapa kvalitet underifrån och det innebär enligt 
Payne (2008) att brukare kan få makt över beslut som rör deras liv. Vidare menar 
han att man skall arbeta mot att minska de hinder som begränsar och öka självför-
troendet för den enskilde. Empowerment står enligt folkhälsoguiden för: 

egenmakt, makttagande, och delaktighet. Det bygger bland annat på tanken 
är att alla människor har kapacitet att definiera sina egna problem och ut-
veckla handlingsstrategier för att lösa dessa (Stoltz, 2012). 

3.5 KVALITET 
Begreppet kvalitet är något svårdefinierbart. Beroende på vem man frågar och i 
vilket sammanhang begreppet skall brukas får man olika svar. Donabedian (2005) 
menar dock att det är viktigt att det finns en tydlig definition av begreppet för att 
möjliggöra en mätning av kvaliteten. Falkenbergs kommun har valt att utgå ifrån 
befintlig lagstiftning vid definiering av begreppet kvalitet. Inom handikappomsor-
gen har man följande formulering för dokumentet Tjänste- och servicekvalitet 
insatser enligt LSS och SoL (boendestöd): 
 

LSS - föreskriver att verksamhet enligt lagen ska främja jämlikhet i levnads-
villkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. Verksamheten ska vara grundad på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, och den enskilde ska i 
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insat-
ser som ges. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter (Falkenbergs kommun, 2012). 
 

Motsvarande text för äldreomsorgen kallar Falkenbergs kommun för Socialnämn-
dens kvalitetsbestämmelser – ordinärt boende och lyder:  

 
Socialtjänstlagen föreskriver att socialtjänsten ska främja människornas eko-
nomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva delta-
gande i samhällslivet. Verksamheten ska under hänsynstagande till männi-
skans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och 
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utveckla enskildas egna resurser. Verksamheten ska också bygga på respekt 
för människornas självbestämmande och integritet (Falkenbergs kommun, 
2012). 

3.6 KOMMUNALLAG (1991:900) 
I enlighet med 3 kap. 16 § i kommunallagen får en kommun eller landsting lämna 
över utförandet av en kommunal angelägenhet till annan utförare, efter beslut av 
fullmäktige (SFS 1991:900). Kommunen behåller dock uppföljningsansvaret och 
har krav på att kontrollera verksamheten. Uppföljningarna görs för att motverka 
och finna avvikelser i verksamheten men även för att kommunen skall ha en god 
insyn i organisationen (Vedung 2009). I kommunens uppföljningsansvar vilar 
även kontroll av att verksamheten följer de föreskrifter, riktlinjer och mål som 
finns för verksamheten (Alternativa driftsformer 2011). Här blir det tydligt att 
uppföljningen har ett samband med kommunernas tankar om hur kvalitet uppnås 

3.7 LOU: LAG (2007:1091) OM OFFENTLIG UPPHANDLING 
När en kommun eller landsting väljer att upphandla LSS eller SoL verksamhet 
kan det göras enligt LOU- lag om offentlig upphandling. Kvalitetsdimensionen 
framträder i syftet med att konkurrensutsätta olika marknader där tanken är en 
rationell användning av skattepengar för att det i sin tur skall gynna näringslivet, 
medborgarna och den offentliga sektorn (Socialdepartementet 2011). Målsättning-
en är att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv och rättssäker. Lagstift-
ningen grundar sig på direktiv från EU och kom till för att underlätta för varor och 
tjänster att på ett friare sätt kunna röra sig inom EU (Socialdepartementet 2011).  

3.8 LOV: LAG (2008:962) OM VALFRIHETSSYSTEM 
LOV är den lagstiftning som Sveriges kommuner kan tillämpa för att utsätta verk-
samhet för konkurrens i form av att välja alternativa driftsformer. Tillämpnings-
området är äldre- och handikappomsorg och hälso- och sjukvård. Här blir den 
kvalitativa effekten att makten flyttas från politikerna till medborgaren som med 
stöd i lagen själv väljer vilket företag som skall utföra den enskildes beviljade 
insats (SOU 2008:15). Företaget skall vara godkänt och ha ett skriftligt avtal med 
den myndighet som driver upphandlingen (SFS 2008:962).  

3.9 SOL: SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453)  
I 3 kap. 3§ i SoL beskrivs att de insatser den enskilde får enligt lagen skall tillgo-
doses med god kvalitet. Kommunen är ytterst ansvarig (SFS 2001:453). Dock får 
kommunen enligt 2 kap. 5§ i SoL teckna avtal med annan att utföra insatserna 
som den enskilde blivit beviljad. Det gäller dock inte insatser som handlar om 
myndighetsutövning. 
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3.10 LSS: LAG (1993:387) OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE  
Enligt LSS § 1 (1993:387) är lagen en rättighetslag. Den beskriver vidare i § 1 
(1993:987) vilka personer som har rätt till insatser enligt LSS. Insatserna innefat-
tar särskilt stöd och service i de fall den enskilde behöver hjälp i sin dagliga livs-
föring samt att behovet inte uppfylls på andra sätt.  

Enligt LSS § 6 (SFS 1993:387) skall verksamheten bedrivas med kvalitet av god 
karaktär samt att ett respektfullt förhållningssätt gentemot den enskildes integritet 
och självbestämmande är grunden i verksamheten. Kvaliteten i verksamheten 
skall enligt LSS § 6 (1993:387) säkerställas och utvecklas systematiskt och lö-
pande. Insatser genom LSS får enligt § 17 (SFS 1993:387) lämnas till annan utfö-
rare än kommun och landsting som det finns ett tecknat avtal med. 
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4. KUNSKAPSGENOMGÅNG 
4.1 HISTORIK 
Falkenbergs kommun är länets största kommun, ytmässigt. Man har cirka 40 000 
medborgare varav hälften är bosatta i och kring centralorten (Bergfasth, 2007). 
Centerpartiet har haft ett starkt fäste i Falkenbergs kommunledning sedan 1971 då 
storkommunen blev Falkenbergs kommun tillsammans med Vinberg, Årstad, Mo-
rup, Vessigebro, Ätran, Ullareds kommun och Falkenbergs stad (Bergfast, 2007) 
med undantag för mandatperioden 1994-98 då Socialdemokraterna satt vid ordfö-
randeklubban (Falkenbergs kommun, 2013). Centerpartiet blev 2004 en del av 
Alliansen, ett samarbete mellan Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Krist-
demokraterna. Partierna har sedan dess samarbetat både nationellt och regionalt 
(Alliansen, 2013). 

Ädelreformen genomfördes i januari 1992 och innebar att kommunerna övertog 
ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade från 
landstingen. Ädelreformen ger uttryck för kvalitet genom att SoL utökades med 
en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd (Wiklund, 1998). Med hän-
visning till Ädelreformen lämnar Margareta Andrée in en motion till kommun-
fullmäktige 1991. Syftet med motionen var: 

- att inta en aktivt positiv hållning till vård/service i alternativ regi  

- att uppdraga åt Socialnämnden framtaga riktlinjen för uppbyggande 
av alternativa vård/serviceformen.  

Andrée hänvisade i motionen till att Falkenbergs kommun varit en av landets fö-
regångare vad som gäller utbyggnad av alternativ barnomsorg och menar vidare 
att de goda erfarenheter man har kan appliceras på äldre- och handikappomsorgen 
(Andrée, 1991). I december 1991 röstar Socialnämnden i Falkenbergs kommun 
igenom en omorganisation som är uppförd för att förenkla möjligheterna till alter-
nativa driftsformer. Man nämner redan 1991 att intresse för personalkooperativ 
fins (Falkenbergs kommun, 1991). 

Under Socialdemokraternas tid vid makten röstades det igenom att äldreboendet 
Floragården i centralortens skulle bli ett personalkooperativ vilket det alltjämt är 
med utökade tjänster såsom gruppboende, hemtjänst, dagcentral, nattpatrull, larm-
central och servicehus. Att Socialnämnden beslutade om att tillåta ett kooperativ 
var inte helt utan skepsis. Framför allt de kommunala verksamhetscheferna men 
även de berörda fackförbunden var tveksamma till att personalen skulle ta ett 
större ansvar för den bedrivna verksamheten (Floragården, 2013). 
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4.1.1 ÄLDREOMSORG 
Falkenbergs kommun var relativt tidiga med upphandlad äldreomsorg. Redan i 
början av 1990 talet valde man att lägga ut två boenden på privata aktörer, Bergu-
ven och Hjortsbergs äldreboende. Båda kom tillbaka i kommunal regi men 
Hjortsberg är nu åter aktuellt för upphandling. Även inom Individ- och familje-
omsorgen (IFO) upphandlades en verksamhet (behandling av alkoholmissbruk 
med öppen ingång). Verksamheten upphörde efter ett tag1. 

4.1.2 HANDIKAPPOMSORG 
Handikappomsorgen började Falkenbergs kommun upphandla 2001 och då var 
det ett antal boenden som var aktuella. Politikerna valde 2007 att fortsätta att upp-
handla boende och daglig verksamhet och trots argumenten som grundade sig i 
förbättrad kvalitet blev kritiken hård från förespråkare för bland andra Föreningen 
för barn unga och vuxna med utvecklingstörning (FUB). Handikappomsorgen i 
Falkenbergs kommun har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet i media på 
grund av kritik mot Socialnämndens beslut att upphandla verksamheter. I HN 
(Engelbrethsen, 2009) ifrågasätter Engelbrethsen (anställd av Falkenbergs kom-
mun och talesperson för FUB) om Carema som gav lägst pris kan ge högst kvali-
tet? Dåvarande Socialchef på Falkenbergs kommun, Sergio Garay svarar att det 
inte är förbjudet att göra en dålig affär men Engelbrethsen anser att missvisande 
fakta och underlag kan skapa problem för både köpare och säljare. 

4.1.3 KVALITET I FALKENBERGS KOMMUN 
Som tidigare nämnts, har Falkenbergs kommun utgått från befintlig lagstiftning 
vid definiering av kvalitet i kommunens verksamheter. Socialstyrelsen har lämnat 
föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt 
SoL och LSS (SOSFS 2006:11). Idén om kvalitet i dagens verksamhet utgår från 
att nämnden har inrättat ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete 
Följande strategi är fastställd av Socialnämnden i Falkenbergs kommun. Led-
ningssystemet ska säkerställa att: 
 

1. Uppföljningsbara mål utifrån SoL fastställs,  
2. Kvalitetsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till vad som krävs 

för att uppnå verksamhetens mål,  
3. Ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs,  
4. Enskilda och grupper, såsom brukarorganisationer, ges möjlighet att vara 

delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten,  
5. Personalen görs delaktig i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten 
6. Kvalitetsarbetet dokumenteras och kontinuerligt följs upp  

(Falkenbergs kommun, 2009a). 
 

1 Heinrich Schöpf, Planeringsavdelningen, Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun 2013 
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De konsekvensbeskrivningar och kvalitetsdokument som är tillgängliga på Fal-
kenbergs kommuns hemsida uppdateras löpande vilket innebär att det inte finns 
äldre versioner att tillgå. 

4.2 TIDIGARE FORSKNING 
Under forskningskapitlet har vi valt att redogöra för forskning relevant för vårt 
syfte och vår frågeställning. Valda sökord har varit: alternativa driftsformer, rikt-
linjer vid upphandling omsorg, offentlig upphandling, konkurrensutsättning. Ak-
tuella databaser har varit Google Scholar, DIVA-portalen och LIBRIS. Officiella 
portaler som varit viktig i studien har varit Regeringskansliets publikationer, So-
cialstyrelsen, Konkurrensverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vi 
har även inhämtat forskningsetiska principer på Vetenskapsrådets webbplats 
Codex. Medias syn på dagen omsorg har varit viktig så debattartiklar i DN, HN, 
Expressen och Aftonbladet har fått visst utrymme. Vidare har Donabedians kun-
skapsmodell (Donabedian, 2005) om kvalitet och delaktighetmodellen, vilken 
skapades utifrån Antonovskys (1991) begreppet känsla av sammanhang vilken i 
sin tur har en grund i ett salutogent perspektiv på den livssituation individen be-
finner sig i varit viktiga.  

4.2.1 IDEOLOGISKA & EKONOMISKA MOTIV 
Vid förnyelse och förändring av en verksamhet förs ofta ideologiska och ekono-
miska kvalitetsmotiv fram. Hallgren, Hilborn & Sandström (1997) menar att stat-
ligt styrd verksamhet, främst i form av medborgarstyrda förvaltningar ofta upp-
levs som ineffektiva och trögarbetade. En orsak kan vara att ansvar för personal 
och organisation gör att de förtroendevalda måste lägga fokus på annat än de 
kommuninvånare de är valda att tjäna. Att som kommun välja alternativa driftsätt 
för delar av sin verksamhet kan för vissa ses som skrämmande då kommunala 
monopolen försvagas. Förespråkarna däremot menar att det privata näringslivet är 
effektivare och valfrihet och mångfald är slagord som är viktiga. Man tillfredsstäl-
ler med en alternativ driftsform kundernas olika behov jämfört med en verksam-
het som har monopol och är relativt icke-flexibel. Konkurrens, brukarmedverkan 
och kundval kan skapa mångfald i serviceutbudet (Hallgren, Hilborn & Sand-
ström, 1997). 

Ekonomiska motiv kan tydligt vävas samman med kvalitetsmotiv. En kraftigt 
ökande äldre befolkning och en viss förändring i befolkningsstrukturen ställer 
höga krav på kommunerna vilket kan bli problematiskt då den ökade efterfrågan 
krockar med de minskade skattefinansierade utgifterna. Här kan kommunerna se 
en minskad ekonomisk belastning genom att till exempel: 

• Rationalisera och effektivisera genom alternativa driftsformer 
• Höja avgifter för tjänster 
• Minskat serviceutbud 
• Lägre ambitionsnivå 
• Långsammare löneutveckling för offentligt anställda  
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Då kommunerna har krav på ekonomisk balans är nya organisatoriska modeller en 
lösning (Hallgren, Hilborn & Sandström, 1997). 

Det kommunala balanskravet innebär att enskilda kommuner landsting och 
regioner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. 
Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom 
tre år (Finansdepartementet, 2012). 

Argumenten för att förändra genom att väva samman ekonomiska och ideologiska 
motiv kan handla om att kommunerna får lättare att hålla sig till budget om man 
vet de exakta kostnaderna vilket man gör utan ansvar för drift av till exempel 
social omsorg. 

Att starta ett förändringsarbete måste ha sin grund i en tanke om varför. Att tala 
om de ekonomiska aspekterna av organisationsförändring är viktigt men motiven 
utgår ifrån ett mål vilken är en önskan om bättre kvalitet på den omsorg som er-
bjuds. Då begreppet kvalitet är beroende av vem som definierat det, kan det finnas 
svårigheter i att skapa en norm för vad kvalitet innebär. Insatser inom socialtjäns-
ten skall dock vara av god kvalitet (Hallgren, Hilborn & Sandström, 1997). Si-
verbo (1998) talar om avinstitutionaliseringen som ett begrepp där det befintliga 
institutionella arrangemanget inte är trovärdigt.  

Man söker efter nya lösningar som till exempel New Public Management på det 
problem man upplever finns i organisationens styrning. Den nya reform som in-
förs måste anses vara ett bra alternativ för de styrande, i kommunal struktur är det 
politikerna, som i det här fallet har en möjlighet att bli mer aktiva (Siverbo, 1998). 
New Public Management som fenomen har studerats utifrån skaparen av begrep-
pet Christopher Hood och hans uppmärksammade artikel “The New Public Mana-
gement in the 1980s: Variations on a theme” (1995). Även Almqvist (2006) påvi-
sat fördelar och nackdelar med den praktiska implementeringen av New Public 
Management i svenska offentliga organisationer.  

4.2.2 SMÅSKALIGT FÖRETAGANDE 
Tillmar (2005) tittar i sin forskning på hur småskaligt företagande ska få utrymme 
och möjlighet att konkurera om de verksamheter som finns ute för upphandling i 
de svenska kommunerna. Hon ser bland annat dessa hinder och möjligheter:  

Formella hinder  

• Kvalitetsaspekterna är ej framskrivna i anbudsunderlaget  
• Enhetliga värderingskriterier för pris och kvalitet saknas  
• Den kommunala ekonomin tillåter inte en värdering av kvaliteten i små-

skaligheten  
• Politikers och tjänstemäns roller i beslutsprocessen är oklar och varierande 
• Den politiska inriktningen är oklar på grund av oenighet 
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• Kommunerna är restriktiva med upphandlingar på grund av uppköp från 
multinationella företag  

• För stora enheter upphandlas  

Informella hinder  

Misstroende beroende på:  

• Okunskap 
• Jantelag 
• Olika logiker och tankestrukturer 

Möjligheter 

• Starkt engagemang och drivkraft 
• Erfarenheter från tidigare arbete med samma frågor 
• Kontakter med tjänstemän, politiker, och likasinnade företagare  

(Tillmar, 2005). 

Tillmar (2005) menar att kommunerna stödjer kvinnligt omsorgsföretagande å ena 
sidan men å andra sidan sätts det upp hinder i upphandlingsprocessen så dessa 
mindre företag inte får möjlighet att vara med och konkurera om verksamheterna. 
Tillmar menar vidare att man behöver se över kommunernas upphandlingsförfa-
rande. Vill man som kommun stödja småföretagande och kvinnligt företagande 
inom vård- och omsorg måste anbudsunderlagen anpassas. Rent praktiskt innebär 
det att kommunen kan upphandla mindre enheter där kvalitetsaspekter som till 
exempel närhet till brukaren kan lyftas fram som extra betydelsefullt i anbudsun-
derlaget (Tillmar, 2005).  

4.2.3 SKALL-KRAV OCH BÖR-KRAV 
Uppfattningar om vad kvalitet är blir tydliga i forskning kring upphandlingspro-
cessen. ”Undersökningen visar att kommunerna handlar upp äldreomsorg utan 
krav på resultat” (Eriksson, 2013) säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på 
Vårdföretagarna. För att förbättringsarbetet inom omsorgen ska fortlöpa bör 
kommunerna bli bättre på upphandling. Kommunerna bör formulera mätbara krav 
viket innebär en förenklad uppföljningsprocess. En gemensam standard i stället 
för begrepp som sträva mot eller präglas av. Tenelius talar vidare om att kommu-
nerna bör ställa större och fler krav på resultat. Med det menar han uppnådd kvali-
tet och mindre på processer och strukturer. Då utförarna ”styr mot kraven” (Tene-
lius, se Eriksson 2013) leder detta till en högre kvalitet. 

Anna Ulfsdotter-Forssell (2010) talar om skall-krav som ett inarbetat svenskt be-
grepp som dock inte återfinns i LOU. Skall-krav är enligt Ulfsdotter-Forsell:  

Ett skallkrav är ett obligatoriskt krav i en upphandling. Med obligatoriskt 
menas bland annat att skallkravet måste vara uppfyllt för att ett anbud ska 
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kunna prövas och antas. Anbud som inte uppfyller alla ställda skallkrav får 
inte antas (Ulfsdotter-Forssell, 2010). 

Enkelt översatt är begreppet synonymt med obligatoriska krav. En risk med för 
många skall-krav kan vara att anbuden uteblir på grund av för hårt ställda krav. 
Gränserna för vad som är kvalitet i upphandlingar är således svårbedömd. Om 
kraven blir alltför hårda blir upphandlingsverktyget kontraproduktivt i förhållande 
till de kvalitetsmotiv som eftersträvas. Det får inte finnas diskriminerande inslag i 
skall-kraven såsom till exempel att det kött som ska köpas måste vara svenskt. 
Risken finns då att likabehandlingsprincipen eller icke-diskrimineringsprincipen 
bryts. Man måste även vara uppmärksam på att inte ställa orimligt höga krav som 
kan anses strida mot proportionalitetsprincipen. Ställ inte heller skall-krav som 
pekar ut en viss vara (Ulfsdotter-Forssell, 2010). 

Enligt Sabo (2010) blir ett skall-krav uppfyllt när följande rekvisit är uppfyllda. 
Om bara ett eller två av dessa krav är uppfyllda är det ett bör-krav. 

1. Realistiskt 
2. Absolut 
3. Mätbart 

4.3 UPPHANDLINGSPROCESS 
Vid antaganden om kvalitet finns krav på att förhålla sig till Europeiska lagar och 
bestämmelser. Det innebär att processen för upphandlingen måste ske i enlighet 
med EU-principerna vilka är: Ömsesidigt erkännande, transparens, icke-
diskriminerande, likabehandling och proportionalitet. Principerna ska tillsammans 
med lagstiftningen finnas med i alla delar av upphandlingsprocessen (kap. 1, § 9 
SFS 2007-1091). 

Processen för den offentliga upphandlingen startar med att det finns ett behov som 
behöver fyllas. Den myndighet som upphandlar har bestämt sig för att behovet 
kan fyllas av externa leverantörer När behoven är identifierade, de kvalitativa kra-
ven är bestämda, när själva designen för upphandlingen är bestämd är det dags för 
nästa steg, att ta fram förfrågningsunderlaget och annonsera (Bergman et al. 
2011). 

Öppenhet speglar signaler om eftersträvad kvalitet. Alla upphandlingar skall utan-
nonseras och hur den annonseras beror på typ av upphandling och vilken tjänst 
som upphandlas. Vid direktupphandling, förenklat och förhandlat förfarande be-
höver inte annonsering ske (Konkurrensverket, 2013a). Hur upphandlingen skall 
gå till beror på om den ligger över eller under tröskel-värdet. Tröskelvärdet är en 
beräkning av hur mycket upphandlingen är värd. Tröskelvärdet spelar roll i val 
som rör hur upphandlingen utförs (Bergman et al. 2011).  

Vid upphandlingar över tröskelvärdet skall annonsering ske med obligatoriska 
standardblanketter eftersom alla leverantörer oavsett vilket land de tillhör skall 
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kunna delta. Vid annonsering för upphandlingar under tröskelvärdet skall annon-
sen finnas på en allmänt känd databas samt vara utformad för att främja en effek-
tiv konkurrens. Annonsen kan även publiceras i tidningar. Tidningarna skall vara 
rikstäckande (Konkurrensverket, 2013b). 

Ytterligare en idé om kvalitet kan ses i kravet på att förfrågningsunderlaget är 
tydligt eftersom det innehåller alla krav och kriterier som skall vara med i upp-
handlingen (Bergman et al. 2011). Förfrågningsunderlaget skall innehålla all nöd-
vändig information om upphandlingen som leverantören behöver veta inför att 
lägga ett anbud. Förfrågningsunderlaget fungerar som en manual för den aktuella 
upphandlingen (Werling, 2012). 

Kvalitet kan också vara explicit uttryckt i en upphandling då det i början av upp-
handlingen, i annonsen och förfrågningsunderlaget ska framgå om upphandlingen 
ska vara en prisupphandling eller en kombination av pris och kvalitet. Vid en 
prisupphandling är tilldelningsgrunderna mest fördelaktiga pris eller lägsta pris. 
Kombinationen pris och kvalitet anges procentuellt och kallas för viktning (Wer-
ling, 2012). Tilldelningsgrunderna är principer för hur beslutet om vilken leveran-
tör som myndigheten ska skriva kontrakt med (Werling, 2012). 

Man säkrar kvalitet genom formen för inlämnandet och processen innan anbudets 
avslut. Hur den upphandlande myndigheten väljer att kommunicera med leveran-
törerna är valfritt för myndigheten. Under anbudstiden har leverantörerna möjlig-
het att ställa frågor, be om tydligare information av myndigheten. Om ett anbud 
eller en ansökan lämnats in efter anbudstidens slut får denna inte tas med i pröv-
ningen (Bergman et al. 2011). 

Kvalitetsdimensioner omfattar även anbudslämnarens status och historia. När an-
buden börjar komma är det dags för den upphandlande myndigheten att ta ställ-
ning till om de aktuella leverantörerna är kvalificerade att delta i upphandlingen. 
Exempel på sådan omständighet som uteslutning kan vara att leverantören har 
näringsförbud, är i konkurs eller är dömd för ekonomiska brott (pengatvätt). Ex-
emplen gäller den person som står som juridisk person hos leverantören (Berg-
man et al. 2011).  

Av de leverantörer som fortfarande är delaktiga i upphandlings-processen sker en 
kvalificeringsprocess. Den upphandlande myndigheten kontrollerar lämpligheten 
hos leverantörerna genom de regler som presenterades i annon-sen och förfråg-
ningsunderlaget. När den upphandlande myndigheten kontrollerat alla leverantö-
rer och kommit fram till ett beslut och därmed är upphandlingen avslutad. Avtalet 
mellan leverantören och den upphandlande myndigheten blir dock inte giltigt för-
rän 10-15 dagar efter det att övriga deltagande leverantörer fått besked om att 
upphandlingen är avslutad (Bergman et al. 2011). 
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Bild II. Upphandlingsprocess (Kungälv kommun 2013). 

4.3.1 SYSTEMKVALITET OCH ÖPPNA JÄMFÖRELSER 

Frågan om kvalitet har också varit föremål för nationella utvärderingar eftersom 
behovet av vägledning funnits. Nutek (numera Tillväxtverket) var den aktör som 
fick i uppdrag av regeringen att, i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), Almega och Socialdepartementet, att ta fram en vägledning för 
beställare och upphandlare vid upphandlingar inom vård och omsorg (Nutek, 
2008a). 

Många kommuner och landsting använder kvalitetskrav för att hantera definition-
en av kvalitet och de värderas ofta till skall-krav och bör-krav på vad leverantö-
rerna ska uppnå i kvalitet. Kvalitetskraven återfinns som en pyramid där lagar och 
förordningar ligger i topp följt av nationella styrdokument. På tredje nivå återfinns 
regionala och lokala styrdokument och längst ner hittas övriga kriterier på kvali-
tet. De kvalitetskriterier som skapas skall göras i enlighet med lagstiftningen kring 
upp-handling- LOU (Nutek, 2008a). 

Vid en upphandling tas ofta områden som för den enskilde antas innebära kvalitet 
upp, men utan definition om vad kvaliteten innebär. När myndigheten i sitt förför-
frågningsunderlag hänvisar till lagar och föreskrifter görs det ofta med anledning 
av att det avsnittet inte följs samt att det inte finns några bra definitioner på god 
kvalitet. För att vara extra tydlig med vad kvalitet antas vara hänvisas vidare till 
de lokala och regionala styrdokument där det kan specificeras kvalitetspolicys, 
värdegrunder, politisk målsättning och riktning (Nutek, 2008a). 

Socialstyrelsen har nyligen presenterat ett dokument kallat öppna jämförelser 
(Socialstyrelsen, 2007). Dokumentet skall gälla för äldreomsorgen och fungerar 
på så vis att dokumentet redovisar för en rad kvalitetsområden inom ett äldrebo-
ende. Ytterligare definitioner av kvalitet kan ses ur två perspektiv. Brukarens upp-
levda kvalitet eller systemkvalitet. Skillnaden mellan de här båda definitionerna är 
att den upplevda kvaliteten av exempelvis personaltätheten är brukarens upple-
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velse medan systemkvaliteten av samma område visar på hur personaltätheten 
faktiskt ser ut i förhållande till vårdtyngden (Socialstyrelsen, 2007). 

Enligt Nuteks (2008a) studie finns en rad olika områden som antas innebära kvali-
tet och som är mer återkommande än andra vid upphandlingar. Kompetens, be-
manning, ett aktivt arbete med kvalitet och att det finns kvalitetssystem är exem-
pel på återkommande områden. 

Skillnaden på kvalitetskraven mellan olika upphandlingar kan variera vilket kan 
försvåra för leverantören. Det är också svårt för huvudmannen, kommunen eller 
landstinget, att veta vad som kommer att ske. Den uppskattningen visar sig i det 
anbud som leverantören lämnar in. Det är viktigt att alla delar av kvalitet tas med i 
förfrågningsunderlaget vid en upphandling, att inget glöms bort eller lämnas åt 
slumpen. När kvalitetskrav specificeras i en upphandling är det svårt att exakt 
definiera vad som menas med hänsyn till den enskildes önskemål och hur leveran-
tören ges möjlighet att utveckla verksamheten.  Ett populärt kvalitetskrav inom till 
exempel äldreomsorgen är att den enskilde skall ha en meningsfull fritid. Innebör-
den av meningsfull fritid kan innebära många olika saker för olika människor. 
Likaså blir kvalitetsaspekten i upphandlingen svår, för framförallt mindre aktörer, 
beroende på hur högt kraven ställs (Nutek, 2008a). 

4.3.2 VALFRIHETSSYSTEMET 
Idéer om kvalitet skapas också utifrån olika principer. När valfrihet enligt LOV 
(Lag om valfrihetssystem) skall utformas och införas skall det göras i enlighet 
med principerna om icke-diskriminerande, likabehandling, öppenhet, proport-
ionalitet och ömsesidigt erkännande. Principerna är fram-tagna av EU-rätten 
(Konkurrensverket, 2012e). När det politiska beslutet om att införa valfrihetssy-
stem enligt LOV i en verksamhet eller flera verksamheter annonserar den myn-
dighet som är ansvarig. Annonsen läggs främst ut på en särskild webbplats avsedd 
för information och annonsering kring valfrihetssystem (Konkurrensverket, 
2012e). 

Det finns också skillnader mellan modellen för kundval inom äldre- och personlig 
assistans. Personlig assistans utgår från att brukaren har makten. Därför kan bru-
karen välja hur, vem och när hjälpen skall ges. Denna valmöjlighet är inom äldre-
omsorgen mer begränsad till att den enskilde enbart kan välja vilken leverantör 
som ska utföra insatserna (Szebehely, 2011). 
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Bild III. Konkurrensverket 2012:1 

 
4.3.3 LOKALA RIKTLINJER VID KONKURRENSUTSÄTTNING 
I Falkenbergs kommun har kommunfullmäktige antagit ett mål gällande alterna-
tiva driftsformer i syfte att skapa kvalitet. De skall uppmuntras men också ständigt 
utvecklas. Falkenbergs kommun beskriver det som att hela organisationens mål-
sättning syftar till att verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och vara ef-
fektiv (Falkenbergs kommun, 2009b). Konkurrensutsättningen sker via lagstift-
ningarna LOV eller LOU. Kommunen har fortfarande kvar sitt huvudmannaskap 
men att utförandet av insatsen ligger på en annan utförare. I kommunens ansvar 
ligger även kvalitativa och kvantitativa mål samt att verksamheten följs upp och 
kontrolleras.  

Hur verksamheten skall drivas regleras i det avtal som kommunen tecknar med 
utföraren. Kvalitetskraven skall finnas med i avtalet och tas fram av den upphand-
lande facknämnden vilket även är den med ansvar för tillsynen. Tillsyn och upp-
följning skall ske löpande med jämna mellanrum, både externt och internt (Fal-
kenbergs kommun, 2009b). 

  

18 
 



 

4.3.4 VÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV KVALITET 
Uppföljning och rutiner för utvärdering är ett tydligt inslag i idén om den nya kva-
litativa omsorgen. När upphandlingen är klar och verksamheten är igång med de 
nya leverantörerna skall huvudmannen börja sköta sin rutin för uppföljning. I 
kommunallagen (1991:900 3 kap. § 19) beskrivs det att kommun och landsting 
skall både följa upp verksamheten innan samt tillförsäkra sig möjlighet att följa 
upp verksamheten efter att driften lämnas över till annan utförare. Det varierar 
mycket från kommun till kommun hur uppföljningen av kvalitet görs. Grunden för 
uppföljningen skall vara antingen avtalet, anbudet eller förfrågningsunderlaget. 
De tre dokumenten innehåller oftast samma information. Det är därför viktigt med 
en tydlighet i krav och kriterier samt att kriterierna är satta på så vis att de är mät-
bara. Många kommuner i Nuteks (2008a) kartläggning menar att det finns för lite 
resurser för att kunna genomföra en systematisk och noggrann uppföljning. Vilket 
även blev en av slutsatserna i kartläggningen och förslag till förbättring. 

När det gäller brukarens upplevda kvalitet görs så kallade brukarundersökningar 
för att leverantören och huvudmannen skall få en inblick i hur den enskilde upple-
ver kvaliteten på sin insats. Andra metoder för att följa upp kvalitet kan vara verk-
samhetsbesök, enkäter som skickas till anhöriga och personal samt studie av kva-
litetsdokument och system för kvalitet (Nutek, 2008a). 

4.4 DELAKTIGHETSMODELLEN - EN VÄG MOT EMPOWERMENT 
Om utvärdering och uppföljning är beställarens verktyg för att säkerställa kvalitet 
så är delaktighet och empowerment några av de verktyg brukarna kan ha som mått 
på kvalitet. Delaktighetmodellen grundades i Antonovskys (1991) begreppet 
känsla av sammanhang vilken har en grund i ett salutogent perspektiv på den livs-
situation individen befinner sig i. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.  

Antonovsky tar upp tre komponenter som tillsammans kan belysa brukarnas be-
hov, möjlighet till självbestämmande och inflytande över sina liv. Komponenterna 
är att individen kan förstå, kan hantera och kan uppleva mening med den situation 
individen befinner sig i. Delaktighetsmodellen har arbetats fram på en konferens 
om brukares empowerment som anordnades av FoU Skåne Handikappomsorg den 
16 oktober 2006 (Gullacksen, 2010).  

Tanken med delaktighetsmodellen är att hitta ett verktyg som framför allt personal 
som möter brukarna varje dag skall arbeta med. Förutsättningarna är att arbeta 
med varje individs förutsättningar för kommunikation och social kontakt. Att se 
möjligheterna för brukaren att förstå aktuella och framtida händelser samt att på-
verka och hantera sin vardag.  
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Att göra personliga val samt inse begränsningar och möjligheter i sitt liv vilka blir 
tydliga om man arbetar mot empowerment med delaktighetsmodellen som synsätt. 
Personal och anhöriga är viktiga i processen att möjliggöra denna förändring ge-
nom att uppmärksamma brukaren på sina möjligheter och behov (Gullacksen, 
2010). En erfarenhet av arbetet med delaktighetsmodellen presenteras som föl-
jande:  

Arbetet med Delaktighetsmodellen är en lärprocess som bidrar till utveckling 
för både brukare och personal och kommer framöver vara en naturlig del i 
verksamhetens kvalitetsarbete (Gullacksen, 2010).  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
5.1 KVALITET 
Kvalitet är ett svårdefinierbart begrepp och tolkningarna är många. Forskare inom 
området använder varierade termer, beteckningar och modeller när de definierar 
kvalitet inom vård och omsorg. Professor Avedis Donabedian (1966) införde be-
greppen struktur, process och utfall/resultat, vilka än i dag är dominerande för 
utvärdering av kvalitet inom vård och omsorg. Donabedian (2005) menar att det 
är viktigt att ge kvalitet en tydlig definition som skall kopplas till begrepp som är 
mätbara. Definitionen av begreppet kvalitet kan variera beroende på vem som 
tillfrågas och reflekteras av de mål och värderingar som finns i det samhälle vi 
verkar i (Ibid.). Donabedian (1997) talar vidare om att utöver utförarnas prestat-
ioner av vård är det aktuellt att se till brukarnas syn på den presterade vården. En 
viktig faktor vilken kan påverka definitionen av kvalitet är ansvaret, om det anses 
finnas ett ansvar och vad det ansvaret innebär. Donabedian (2002) beskriver en 
lista av komponenter viktiga för att utvärdera och säkerställa kvalitet. 

 

Bild IV. Donabedian, 2002 
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Persson (2002) menar att kvalitet betyder olika saker i olika sammanhang men 
överlag talas det om kundtillfredställelse. För att uppnå kundtillfredställelse måste 
kraven på bättre kvalitet ständigt öka, vilket innebär att förbättringar måste ske.  

 
Kvalitet är varken en objektiv konstaterbar eller oföränderlig egenskap hos 
en företeelse. Kvalitet är ett omdöme om denna företeelse vid ett visst till-
fälle – grundat på en subjektiv bedömning av dess värde för honom eller 
henne (Svedbergs, 1994 se Persson, 2002). 

5.2 IMPLEMENTERING 
Det saknas en allmänt accepterad definition av begreppet implementering. 
Svenska Akademins ordlista definieras implementering på följande sätt: förverk-
liga, genomföra och Latinets implere har betydelsen ”att fylla” eller ”att fylla 
upp”. Enligt Nilsen & Roback (2011) kan man beskriva begreppet med ord såsom 
”genomföra, införa, förverkliga applicera, utföra och sätta i verket” en antydan om 
att implementering innebär att realisera idéer. 

Det historiska perspektivet på implementering startar på 1980- talet då regering 
och myndigheter i Sverige upplever ökade problem med att styra hälso- och sjuk-
vårdssektorn i en effektiv riktning. Man önskade effektivitet, kvalitet och likvär-
dighet vilket man finner i den kunskapsstyrande modellen implementering. Mo-
dellen som går ut på att fatta beslut utifrån framtagande av information som stöd 
för både politiska och kliniska fastställanden. Socialdepartementet konstaterade 
1986 att beslut skall tas utifrån en mer samlad kunskapsbas. Kunskapsunderlag 
som kunde respekteras av både medicinsk personal som beslutsfattare. Via för-
ändringar i Socialstyrelsens uppdrag under 1990- talet, som innebar ökat ansvar 
för kunskapsförmedling till Dagmaröverenskommelsen som innebar en större 
satsning på åtgärder för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård inom stat och lands-
ting. Åtgärder som större systematik i dokumentation, krav på analys och uppfölj-
ning och att snabbare omsätta forskningsresultat i praktiken skapade ambitioner 
vilka formulerades i flertalet formella överenskommelser mellan stat och lands-
ting under namnet kunskapsstyrning (Garpenby, 2011). 

Svensk hälso- och sjukvård har ett långt historiskt perspektiv på implementering 
av kunskap. Det som ändrats med tiden är formen på kunskapen, av vem den skall 
användas och i vilket sammanhang. New Public Management lägger tyngdpunkt 
på uppdelning av ansvar, mål och visioner utformas på en nivå och genomföran-
det på en annan vilket görs under ett självständigt ledarskap. Fortlöpande utvärde-
ringar tolkar resultaten vilket sedan implementeras i organisationen. Implemente-
ringsvetenskapen har stärkts av New Public Management filosofins tankar om en 
effektiv offentlig verksamhet (Garpenby, 2011).  
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5. 3 NEW PUBLIC MANAGEMENT 
New Public Management är ett samlingsuttryck för de två senaste decenniernas 
förändringar i sättet att tänka kring kvalitet i den offentliga sektorn. Idéerna är 
lånade från de privata företagen och från näringslivets metoder att styra sina orga-
nisationer. New Public Management har ett kritiskt förhållningssätt till det tradit-
ionella sätt som offentliga organisationer styrs. Ledord i New Public Manage-
ment:s förändringsarbete är bättre effektivitet, mer värde för skattepengarna och 
bättre styrning och uppföljning. De metoder som framhålls inom New Public Ma-
nagement för att nå fram till denna optimala modell är konkurrensutsättning, pri-
vatisering, målstyrning och decentralisering. Ett konkret exempel på företagisering 
inom de offentliga organisationerna är att man använder begreppet ”kund” och 
man ställer högre krav på autonomi (Almqvist 2006).  

Första gången begreppet New Public Management såg dagens ljus var i början av 
1990 då Christopher Hood på London School of Economics såg ett behov av att 
sätta en etikett på de förändringar som pågick i offentlig sektor. I hans uppmärk-
sammade artikel “The New Public Management in the 1980s: Variations on a 
theme” (1995) beskriver han på makro-nivå effekterna av New Public Manage-
ment vilka inte är entydiga variationer, utan beroende på land och de rådande för-
utsättningar som finns.  

Almqvist (2006) menar att chefer inom offentlig sektor sällan brukar begreppet 
New Public Management för att beskriva de senaste årens förändringar, här antyds 
det att begreppet är en etikett som ”klistrats på” i efterhand. Empowerment har 
blivit ett viktigt begrepp inom New Public Management hjälp till självhjälp är 
viktig för både inblandade aktörer och brukare. Att välja en väg där ansvaret flytt-
tas ner till verksamheterna innebär att berörd personal får ett större ansvar gente-
mot de politiker som styr den offentliga verksamheten. Att decentralisera berörda 
verksamheter kräver goda ledare som kan driva verksamheterna mot tydligt fast-
sällda mål (Almqvist, 2006). 

5.4 EMPOWERMENT 
Almqvist (2006) talar om en parallell reformrörelse vid sidan om New Public Ma-
nagement som är ”den enskilde individen i fokus”. Empowermentorienterat soci-
alt arbete är 1) en förändringsprocess vars tro på varje brukares möjlighet att för-
ändra och förbättra sin livssituation. 2) personal inom socialt arbete som via dia-
log och kollaborativt stöd underlättar brukarens process (Moula 2009).  

Payne (2008) talar om empowerment och företrädarskap som en möjlighet för 
brukaren att betrakta makt som något positivit. För att skapa förutsättningar för 
delaktighet bör berörd personal agera på ett sätt som brukaren finner trovärdigt 
och tillförlitligt. Vidare bör personalen visa lyhördhet för brukarens behov. 
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6. METOD 
6.1 KVALITATIV FORSKNING  
Vår kandidatuppsats är en kvalitativ, empirisk fallstudie med induktiv ansats. Va-
let av kvalitativ forskningsstrategi grundade sig i vår önskan om en ökad förstå-
else för den verklighet som redan fanns, Falkenbergs kommun har redan upphand-
lat all handikappomsorg (Bryman, 2011). Att analyser och tolka dokument (proto-
koll, konsekvensanalyser, styrdokument, rapporter och lagstiftning i vårt fall) om 
den verksamhet som bedrivs är typiska kännetecken för kvalitativ forskning vil-
ken fokuserar på text och inte siffror. Kvalitativ forskning har även ett tillväga-
gångssätt som är av tolkande art (Denscombe, 2009). Bryman (2011) beskriver att 
kvalitativ forskning ofta utgår ifrån småskalig forskning vilket passar in på vår 
studie. Vidare beskrivs att det då kan vara svårt att generalisera resultatet i studien 
vilket är något som har tagits hänsyn till i analysen. I den kvalitativa forskningen 
ses teorin vara en följd av den undersökning som görs istället för att vara utgångs-
punkten i forskningen (Bryman, 2011). Studien syftar till att samla empirisk fakta 
genom gjorda metodval inom det valda ämnet för att få en fördjupad kunskap som 
sedan tolkats och därigenom har slutsatser dragits och analyserats.  

6.2 METODVAL 
Fallstudie är vald forskningsdesign till följande kandidatuppsats. Eftersom studien 
syftar till politiska och organisatoriska skeenden där forskningsfrågorna grundar 
sig i hur och varför-frågor var fallstudie ett självklart val. Ett av de viktigaste till-
lämpningsområdena för fallstudie är just vad syftet med följande uppsats beskri-
ver. Nämligen att förklara effekterna av genomförandet av en specifik insats. Fall-
studie passar även bra tillsammans med insamlat empiriskt material genom analys 
av dokument och intervjuer (Yin, 2007). Fallstudien som design inbjuder till att 
använda fler än en metod för insamlingen av data vilket gav en viss flexibilitet 
inför valet av metoder (Denscombe, 2009). I fallstudien kan sex olika sorters data-
insamlingsmetoder användas. I följande studie har två av metoderna använts, in-
tervju och dokument (Yin, 2007).  

Intervju som metod är väl använd i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Genom 
att välja intervju kunde fokus ligga på studiens frågeställningar och syfte vilket 
gjorde metodvalet målinriktat. Svagheter i vald metod som behövdes finnas i 
åtanke var hur frågorna formulerades och ställdes samt hur respondenterna påver-
kades genom intervjuareffekter (Yin, 2007). Valet av semistrukturerade intervjuer 
till studien gjordes med utgångspunkt i erfarenhet och bekvämlighet. Syftet med 
intervjuerna var att få kunskap i hur respondenten ser på studiens ämne, ur deras 
synvinklar. Att vara flexibel under pågående intervju och låta samtalet gå i den 
riktning som respondenten valde, var ett viktigt argument för metodvalet samt i 
föreställningen om hur utfallet av intervjuerna skulle bli.  
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Flexibiliteten gör att respondenterna skulle ges möjlighet att utveckla sina svar åt 
de riktningar som kändes viktigt för deras sätt att se på ämnet. Enligt Bryman 
(2011) är fokus på respondentens synsätt och flexibiliteten i samtalet några av 
kännetecknen för kvalitativa intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes med fem respondenter på deras respektive arbetsplatser. 
Respondenterna kontaktades per e-post vilken innehöll en presentation av syftet 
med studien och hur de ansågs kunna bidra. Tre av respondenterna var politiker. 
Två av politikerna blev valda för sin kunskap och erfarenhet om processen som 
föregår beslutet om upphandling, vilken tas i Falkenbergs kommuns Socialnämnd. 
Båda sitter som representanter för sina politiska partier i Socialnämnden och var 
båda delaktiga i framröstningen av beslutet om upphandling 2009. För saklighet-
ens skull valdes en politiker som röstade ja och en som röstade nej. Den tredje 
politikern valdes, både på grund av partitillhörighet, kunskap om de bakomlig-
gande processerna och för sin position i Falkenbergs kommun.  

De andra två respondenterna valdes utifrån sin kunskap rörande kvalitetsuppfölj-
ningar som påvisar generella effekter rörande avregleringen av social omsorg. 
Båda respondenterna hade stor kunskap och delaktighet då de sitter som rådgi-
vande tjänstemän i socialnämndens arbetsutskott.  Urvalet av respondenter gjordes 
utifrån viljan och önskan att uppnå svar på studiens frågeställningar och syfte. 
Enligt Bryman (2011) kallas detta för målstyrda urval. Respondenterna var rele-
vanta källor till kunskap utifrån studiens problemformulering. Bryman (2011) 
benämner angreppsättet för bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval används då 
det är tydligt vilka respondenter som är användbara till studien och som står nära 
till förfogande (Denscombe, 2009).  

Då studiens fokus har två olika ingångar i ämnet så var två intervjuguider en nöd-
vändighet. En intervjuguide riktade sig till de politiker som intervjuades om den 
beslutsprocess som föregår en upphandling med fokus på det politiska styret. Den 
andra intervjuguiden utformades till de tjänstmän som intervjuades om genomfö-
randet och uppföljningen av en upphandling.  

Metodvalet var semistrukturerade intervjuer vilket innebar att intervjuguiden inte 
skulle innehålla specifika frågor med utarbetade svarsalternativ som i en struktu-
rerad intervju. Frågorna konstruerades utifrån teman som skulle beröras under 
intervjun. Intervjuguidernas utformning gav utrymme för flexibilitet i frågornas 
ordningsföljd samt möjligheten att ställa följdfrågor som inte fanns med i inter-
vjuguiden vilket var önskvärda effekter i intervjuerna (Bryman, 2011). De följd-
frågor som ställdes hade för syfte att förtydliga respondentens svar och för att 
respondenterna behövde fördjupa sina svar. Exempel på följdfrågor är ”Menar 
du…” och att ställa ett frågande ”ja” (Bryman, 2011 ). 
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Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Alla fem respondenterna gick 
med på att deras intervju spelades in och tekning för inspelning som användes var 
smartphones. Två smartphones användes för att säkerställa att hela intervjun blev 
inspelad (Bryman, 2011). Därefter transkriberades intervjuerna med hjälp av 
Transcribe (wreally.com). Fördelarna med programmet var att det gick att lyssna 
på intervjun i slow-motion. På följande sätt kunde misstag som hörfel undvikas 
(Bryman, 2011). Transkriberingen skrevs sedan ut i pappersform. Med hjälp av 
utskrifterna kunde sedan gemensamma nämnare och svar på studiens frågeställ-
ningar hittas och sammanställas.  

Som metodval två valdes dokument och texter. Urvalen av använda dokument 
hade fokus på konsekvensanalyser, styrdokument för kvalitet samt uppföljnings-
dokument i form av gjorda brukarenkäter. Utbudet av dokument producerade av 
Falkenbergs kommun var i vissa fall inte stort och problematiken gällde främst 
uppföljningsdokument. Det var en effekt av eftersatt uppföljning. Ytterligare do-
kument som använts i studien har främst presenterat tidigare forskning och har 
hämtats från offentliga organs webbsidor. Även urvalet av dessa dokument har 
varit komplicerat då utbudet var rikligt. Sökningarna efter dokumenten har gjorts 
målinriktat och utifrån valt ämne, därför kan urvalet kallas för målstyrt urval 
(Bryman 2011). Sökorden som använts har varit kopplade till studien och till viss 
del utfallet av intervjuerna.  

I relation till intervjuerna var dokumenten användbara både före men även efter då 
fakta kunde kontrolleras eller förtydligas. Fördelarna med följande metodval är att 
mycket data gick att finna och att dokumenten fanns tillgängliga på sådana webb-
sidor vars bakomliggande organisation är allmänt erkända ex. socialstyrelsen och 
regeringen. Nackdelen med följande metodval kan vara tiden det tog att hitta och 
prioritera bland dem samt att kontrollen av trovärdigheten i dokumenten 
(Denscombe, 2009).  

6.3 METODDISKUSSION 
Genom användandet av flera metoder i studien har det varit möjligt att göra en 
jämförelse av de data som hittades. Det i sin tur ledde till en tydligare bild av äm-
net liksom en ökad validitet (Denscombe, 2009). Det som framkom i intervjuerna 
har kunnat kontrolleras i dokument likaså har ett förtydligande av dokumenten 
kunnat ske vid intervjuerna.  

Respondenterna valdes ut med tanke på deras kunskap inom studiens ämne och 
det mångåriga arbete som ligger bakom deras kunskap. Det i sig kan skapa en viss 
validitet och säkerhet i att uppgifterna är korrekta (Denscombe, 2009). En medve-
tenhet har, vid analysen av intervjuerna, funnits gällande validiteten i vad respon-
denten svara och pratar om. Eftersom vissa respondenter var politiker lades myck-
et fokus vid transkriberingarna och senare i resultatet att vara medveten om de 
politiska åsikter som framförts och att vara noggrann med att använda fakta. Na-
turligtvis är det av stor vikt att vara kritisk i sin granskning av allt empiriskt 
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material. Sakligheten i studien var viktig, att utgå ifrån vem eller vad det var som 
sas eller tycktes gjorde att ”rätt” material kunde väljas ut till studien.  Fokus i ana-
lysen låg i att de egna åsikterna inte skulle ta över (Bryman, 2011).  

En av respondenterna ville läsa igenom de delar av intervjun som skulle användas 
i studien vilket ytterligare ökade validiteten i de uppgifterna. Intervju som metod 
är bra beträffande validiteten. Kontroll av svaren kunde göras direkt om något var 
oklart. Det gjordes genom att följdfrågor ställdes för att förtydliga respondenter-
nas svar och för att undanröja missförstånd.  

I användandet av dokumenten har det varit viktigt att kritiskt granska dokumenten 
genom att titta på autenticiteten, trovärdigheten, representativiteten och menings-
fullheten (Bryman, 2011). Validiteten i de använda dokumenten har kunnat fast-
ställas genom fyra steg. Autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd 
(Denscombe, 2009).  

Utgångspunkten i studien har varit att använda officiella dokument och texter som 
har funnits tillgängliga på Falkenbergs kommuns hemsida och andra offentliga 
organs hemsidor. Därigenom ökar validiteten då en större organisation ställer sig 
bakom dokumenten (Denscombe, 2009). 

6.4 ETISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Utgångspunkten i vår forskning är att den bedrivs etiskt korrekt vilket innebär att 
respektera de respondenter som förekommer i studien gällande deras rättigheter, 
värdighet och att de inte skall lida någon skada av att delta genom att deras in-
tegritet skyddas (Denscombe 2009).  

Enligt Vetenskapsrådets webbplats Codex (2002) finns fyra principer en forskare 
bör följa. De är följande: öppenhetskravet som innebär att respondenterna har fått 
information om syftet med studien, hur deras delaktighet kunde bidra, frivillighet-
en i att delta samt att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de önskade.  Nästa 
krav är samtyckeskravet. Det innebär att respondenten ska godkänna sitt delta-
gande i studien. Båda de här kraven uppfylldes då respondenterna, innan intervjun 
började, skrev på blankett om samtycke. Det tredje kravet heter konfidentialitets-
kravet och innebär att respondentens personuppgifter inte kommer att röjas och att 
respondenterna får vara anonyma. Innan intervjuerna överlämnades en påskriven 
blankett om tystnadsplikt till respondenterna och på så vis är kravet om konfiden-
tialitet uppfyllt. Det fjärde och sista kravet heter nyttjandekravet och det innebär 
att intervjumaterialet enbart får och kommer att användas i den studie som re-
spondenterna deltar i. Kravet är uppfyllt då inspelningar och transkriberingar ra-
derats efter studiens avslut. 
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6.5 FÖRFÖRSTÅELSE 
Att det skulle bli högre studier för både Camilla Stiernflycht och Sandra Johans-
son var självklart när Högskolan i Halmstad startade Socialt arbete – Ledning och 
organisering 180 hp. Med ett förflutet i både äldre och handikappomsorgen och 
en tydlig önskan om ledande funktioner i dessa verksamheter, kände båda att tidi-
gare erfarenhet från ledande positioner, Sandra som gruppchef inom handikapp-
omsorgen och Camilla som chef/projektledare inom IT/utbildning, var en utmärkt 
kombination för att i framtiden, göra ett väl utfört arbete inom handikappomsor-
gen, i vilken form den månde vara.  

Sandra Johansson arbetar idag som god man till två brukare inom handikapp-
omsorgen och har 7 yrkesverksamma år inom samma fält bakom sig. Camilla Sti-
ernflycht har arbetat i, framför allt handikappomsorgen i Falkenbergs kommun 
sen början på 2000-talet. Camilla har även en funktionshindrad familjemedlem 
vilket medfört stor kunskap om vad det innebär att tillhöra personkrets 1 LSS.  

Naturligtvis har vår förförståelse för berörd grupp en påverkan på det arbete vi 
utför men vi arbetar hår för att bevara objektiviteten i genomförd studie. Att vi i 
många fall redan haft kännedom om de ämnen och svar som kommit från respon-
denterna har gjort att vi kunnat hålla genomförda intervjuer på en hög kunskaps-
nivå. Att respondenterna inte behövt förklara alla begrepp och tekniska detaljer 
rörande vårt undersökta ämne har besparat både oss och respondenterna tid och 
energi. 
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7. RESULTAT 
 
Här redovisas resultat och analys av genomförda intervjuer och studerandet av 
offentliga dokument från Falkenbergs kommun och andra berörda instanser uti-
från de ställda frågeställningarna. Vi har valt att redovisa de svar som framkom-
mit i temaform och det framgår tydligt om det är politiker eller tjänstemän som 
svarat. 

Falkenbergs kommun styrs 2013 av en majoritet som består av Centerpartiet, Mo-
deraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Man besitter 27 av de 51 platser 
som finns i kommunstyrelsen. Majoriteten syns på de beslut som fattas då Allian-
sens politik dominerarar. Nuvarande mandatperiod sträcker sig mellan 2011-2014. 
Följande måldokument är inskrivet i Falkenbergs kommuns budget och är ett av 
17 övergripande mål varje nämnd utarbetat. Aktuell nämnd skall sedan arbeta 
aktivt för att utveckla metoder som ska mäta måluppfyllelse (Falkenbergs kom-
mun, 2013).  Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun ”antog i juni 2007 en 
långsiktig vision för kommunen och fastställde övergripande mål. I april 2011 
reviderades de övergripande målen som nu gäller 2011-2015” (Falkenbergs kom-
mun, 2013). Som bild IV visar är socialnämndens mål 8 att ”Alternativa drifts-
former ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska 
öka” (Falkenbergs kommun, 2013). De tänkta målen är i juni 2013 redan genom-
förda. 

 

 

Bild IV: Falkenbergs kommun 2012 
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7.1 FÖRÄNDRINGSPROCESS 
Precis som i många andra kommuner i Sverige fick målstyrning ett stort genom-
slag i Falkenbergs kommun vilket visade sig genom att marknadisera den offent-
liga sektorn (Almqvist, 2006). Falkenbergs kommun kan alltså sägas vara del av 
en bred förändringstrend beskriven i begrepp som New Public Management. 
Kommuner hämtar inspiration från varandra när det gäller olika trender inom or-
ganisationsförändringar. En tjänsteman tillfrågades om det fanns någon förebild 
som Falkenberg haft: 

[Tjänsteman] Kundval till exempel har vi tittat på många olika kommuner 
för att se vad det är för plus och minus. Framför allt har vi tittat på Varbergs 
kommun. Varberg har varit tidigt ute och Nacka som var först ut. Varberg 
har vi haft ett konkret sammarbete med. När det gäller personlig assistans 
har vi tittat på bland annat Gotland. 

Falkenbergs kommun har troligtvis ställts inför de tre strategiska val Almqvist 
(2006) menar att alla organisationer som har ambitionen att introducera alternativa 
driftsformer gör i samband med att fokus flyttas mot kundval och ekonomisk ef-
fektivitet. 

• Val 1 – Ska vi producera själva eller låtsa marknaden göra det? 
• Val 2 – Hur ska kontraktsrelationerna organiseras? 
• Val 3 – Hur ska den interna strukturen se ut 

Vårt val av fråga till de utvalda politiska representanterna var: Hur såg du och ditt 
parti på idén att avreglera viss eller all omsorg? Var kom idéerna ifrån? En av de 
politiska respondenterna beskriver kvalitet som inbäddat i en ideologisk argumen-
tation, vilken i sin tur bygger på måldokument och erfarenheter. 

[Politiker] Det hänger ju ihop med övergripande målinriktning som mitt parti 
Moderaterna har, vi tror på att fler kan vara med att lösa uppgiften som finns 
inom välfärdssektorn. Både i det område som regleras via landstinget å sjuk-
vården också det som ansvarsområde som ligger inom kommunerna och so-
cialnämnden, och sen har vi via Alliansen inskrivet, måldokument och ett 
mål är fler alternativa driftsformer. I och med att vi redan hade på äldre-
omsorgsidan och hemsjukvården så sa vi att vi provar att titta på handikapp-
omsorgen så det var så det hela startade, så det är en naturlig process kan 
man säga. 

Den Socialdemokratiska oppositionspolitiker som intervjuats i samma fråga in-
formerade oss om att S aldrig varit för en helt upphandlad omsorg men man har 
både centralt och lokalt ansett att viss omsorg kan konkurrensutsättas främst för 
att se skillnaderna i kommunal och privat utövning. Här framkommer viss kritik 
då man menar att processen gått för fort och man i socialnämnden inte hunnit se 
effekterna av den omorganisation som skett. Att man reserverade sig som parti för 
ett totalt genomförande av upphandling av handikappomsorgen berodde på brist 
på underlag i forma av utvärderingar och annat adekvat material. 
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De beslut Socialnämnden har tagit har fått konsekvenser för den egna organisat-
ionen. Man har granskat sin verksamhet på djupet och upptäckt en del brister. 
Bristerna har framför allt handlat om insatser utan beslut och lokaler som använ-
des utan politikernas vetskap. 

[Politiker] Det var många beslut som tagits utan myndighetsbeslut innan jag 
började i Socialnämnden och vi fick helt enkelt börja rensa upp i bland be-
sluten. Det var inte rättssäkert! Det ska inte vara den som har anhöriga eller 
personal som skriker högst som får fördelar vilket skett tidigare. Vi vill ju ha 
en bra vård för all och den ska vara så rättssäker som möjligt.  

Vi upptäckte att det fans saker i vår organisation som inte var bra och sen när 
vi hade fattat beslut om att lägga ut på entreprenad så var vi ju tvungna att 
göra en rejäl genomlysning, vi vände på varenda sten i vår egen verksamhet 
och det hade vi kanske gjort ändå men nu blev det en del av den process vi 
startat. Det kanske är fel utrycka att vi rensat upp i allt det här och nu låter 
det som om det var massa saker som var olagligt det kanske inte är så men 
det var ändå massa personer som hade insatser utan beslut.  

Här menar en tjänsteman att många beslut har varit speciallösningar för enskilda 
brukare. Den lösning som tagits till har ersatt den ordinarie lösningen men dessa 
speciallösningar är inte tillåtna av Socialstyrelsen då det skall finnas biståndsbe-
slut, eller som man i officiella dokument benämner individuellt upp-
drag/beställning vilket är utfärdat av biståndshandläggare på biståndsenheten Fal-
kenbergs kommun (Tjänste- och servicekvalitet, 2012). När politikerna tagit be-
slut om alternativa driftsformer var Almqvists (2006) val 1 genomfört. 

Valfrihet är ett återkommande begrepp som avser att beskriva kvalitet. Begreppet 
återfinns i genomförda intervjuer och i de dokument som redogör för de politiska 
beslut som tagits gällande val av alternativa driftsformer som nu genomförts i 
Falkenbergs kommun. Allianspartierna menar att framför allt personalen i omsor-
gen får ett mer positivt arbetsklimat och en mer varierad arbetsmarknad då den 
kommunala driften tidigare haft monopol på omsorg.  

[Politiker] Vi ser ju konsekvenserna av att kvinnorna har haft en för smal ar-
betsmarknad i med det stora lönegapet mellan kvinnligt, typiskt kvinnliga 
arbeten och typiskt manliga arbeten och det, det är ju en grundläggande or-
sak till att vi fått den här instängda effekten. Det är jätteviktigt för kvinnors 
löner, karriär. Man kan ha olika arbetsgivare och sen vill vi inom C att den 
som är i behov av vård också ska kunna välja. Vi tror att det blir totalt sett en 
högre kvalitet, sen att människor är olika, vi måste utgå ifrån att människor 
är olika och har olika behov och då måste också valmöjligheten finnas. 

När idéerna om kvalitet kopplas samman med begrepp såsom valfrihet kan för-
ändringsarbetet implementeras i organisationen. Ambitionen är att Alliansen fort-
sättningsvis ska arbeta aktivt för att omsorgskrävande äldre, i Falkenbergs kom-
mun men även handikappomsorgen skall bli mer flexibel och att valfriheten skall 
vara större även när det gäller boendeplacering och personlig assistans inom LSS. 
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Den ideologiska dynamiken framträder i det att S ser annorlunda på saken. Den 
resterande personliga assistansen gick vid senaste upphandlingen helt till 
Frösunda till ett pris på över 300 miljoner kronor.  

[Politiker] Vi har ju en strategi att inte privatisera mer än nödvändigt för att 
få en balans och en valfrihet. 

New Public Management utgår från att konkurrensutsättning, privatisering, mål-
styrning och decentralisering är verktyg med vilken man skapar kvalitet (Al-
mqvist, 2006). En sådan definition passar väl in på Falkenbergs kommuns be-
skrivning av den genomförda avregleringen. Valfrihet, lokalt företagande och 
kvalitet är socialförvaltningen i Falkenbergs kommuns motiv. Donabedian (2002) 
talar i sin lista med kvalitetsdefinitioner (se bild III) om att sänka kostnaderna 
utan att för den saken skull göra avkall på kvaliteten något som Socialnämnden i 
Falkenbergs kommun har som ambition enligt de riktlinjer för konkurrensutsätt-
ning som kommunfullmäktigt antog 2009 (Falkenbergs kommun, 2009). Det exi-
sterar en oenighet kring idéerna om att kvalitet skapas utifrån New Public Mana-
gement-inspirerade idéer, bland annat i frågan om verksamheten ska styras av en 
eller flera aktörer: 

Hur ser du och ditt parti på lokalt företagande kontra de större vårdföretag som 
vunnit upphandlingarna? 

[Politiker] Att personlig assistans går till en enda stor aktör var jag oerhört 
starkt emot. Man sa från Alliansen från början att man skulle få många små 
aktörer som kommer in och bildar företag och allt detta här tycker jag är…  
 
Det är som det är, Alliansen ville bara lägga ut, snabbt, de hade liksom ingen 
eftertanke. Som väldigt mycket inom handikappomsorgen, man tänker inte 
efter före, utan man tänker efteråt.  

Att det råder viss oenighet i denna fråga är alltså tydlig och Moderaterna menar att 
många mindre enheter inom främst handikappomsorgen är för sårbart. Det kom-
munalt övergripande ansvaret gör dessutom att Socialnämnden inte vill riskera att 
mindre företag går omkull. 

[Politiker] Jag och M-gruppen hade gärna sett en större mångfald av företag 
och vi måste inför kommande om- upphandlingar undersöka om vi kan göra 
det mer attraktivt för fler att vara med i anbudsförfarandet. Tilläggas kan 
dock att vi är nöjda med de aktörer som vi i dag har samarbeta med inom 
handikappomsorgen, äldreomsorgen inklusive hemtjänsten och hemsjukvår-
den. 

Vidare förtydligar politikern från C att det är svårt för de små företagen i upp-
handlingar. Från kommunens sida har stöd och hjälp erbjudits men när man lyss-
nar på de ”små företagen” så handlar det om att vilja finns men man vågar inte ta 
steget. Tillmar (2005) påtalar att de små företagen blir begränsade i upp-
handlingar av hur kvalitetskraven värderas trots att synen på småföretagarna är 
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positiv. För att gynna småföretagande skulle anbuden behöva förändras och an-
passas till småskaliga företag på marknaden (Ibid.). 

Alliansen har fått kritik, både av oppositionen och i media för att allt händer på en 
gång. Stora och många reformer som behöver förändras då Falkenbergs kommun 
varit frikostiga och tagit kostnader man inte varit skyldig att göra. Ett exempel är 
kostnaderna för färdtjänst som nu brukarna själva står för. Frågeställningen gällde 
tankarna kring tidsplanen för genomförda reformer. 

[Politiker] Man kunde säkert ha gjort annorlunda i alla processer och det 
hade vi säkert kunnat göra här också. Samtidigt så sa vi att det var ju ändå 
ganska radikala förändringar och att dra ut på det över två mandatperioder 
till exempel var inte hållbart alltså det blir oftast inte så mycket bättre, sen är 
det ju självklart att alla får komma till tals. 

7.2 KVALITET I UPPHANDLAD OMSORG 
De kvalitetsdokument som Falkenbergs kommun publicerat på sin webbplats är 
detaljerade och massiva. För att få ett samlat intryck av vad politiker och tjänste-
män anser att Falkenbergs kommuns begrepp grundkvalitet innebär ställde vi just 
den frågan. 

[Tjänsteman] Grunden för kvalitetsbegreppet är verksamheten som vi ska ha, 
den ska uppfylla de författningar som finns inom området. 

Vid skapandet av dessa styrdokument tittar vi på författningarna SFS och 
annat som gäller för området. Även måldokument från regeringen för handi-
kappolitiken. Socialnämnden har rätt så lång tradition av tjänst- och service-
kvalitet som är dokument som i vissa delar preciserar och specificerar. En 
tolkning av lagtexten fastställd av Socialnämnden som både styr upphand-
lingar och aktuell verksamhet. Dessa dokument anpassa allt eftersom. Do-
kumenten kan ju påverkas av lagstiftningar och av nämnden som vill införa 
förändringar.  

Styrdokument ligger till grund för de kvalitetsuppföljningar som skall genomföras 
varje år av planeringsavdelningen på Falkenbergs kommun. Kvalitetsdokumenten 
är uppbyggda kring olika områden som berör den enskilde individen. Inom varje 
område finns ett kvalitetskrav beskrivet, hur grundkvaliten skall se ut, därefter 
beskrivs vad som skall ingå för att kravet skall vara uppfyllt i en kravuppfyllelse 
(Falkenbergs kommun, 2012) 

[Tjänsteman] Massmedialt har fokus legat på den sista upphandlingen men 
egentligen men den innehöll en väldigt liten del av den kvarvarande handi-
kappomsorgen. Det mesta var redan upphandlat sen tidigare. Det sista som 
hände hade egentligen ingen större betydelse utan när det gäller boenden så 
var förutom barnboendet inga boenden kvar att upphandla. 
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Szebehely (2011) beskriver att kundval skall, genom brukarnas möjlighet att välja, 
innebära en högre kvalitet för den enskilde. Nackdelarna som framhålls är hur 
vidare sjuka äldre klarar av att vara kund med de val som rollen innebär liksom 
skillnaden i ekonomin för den enskilde.  

[Politiker] Erfarenheten säger att när man lägger ut verksamhet på entrepre-
nad så blir det kortare beslutsvägar både för brukare och för personal. Om 
man har tankar och idéer så är det oftast lättare att fånga upp det utan den 
byråkrati som finns inom den kommunala verksamheten. Demokrati tar tid, 
det tar lång tid ibland. Och där ser vi att vi gör det enklare både för brukare 
och för anhöriga och personal. Det tror vi på sikt att det kan gynna att man 
ser sitt jobb som mer tillfredställande och för anhöriga kan något man tycker 
är dåligt ändras på kort tid. 

Hur Falkenbergs kommun ser på verksamheten i kommunen, oavsett om den bed-
rivs av externa aktörer eller i kommunal regi, beskrivs av en C-politiker på föl-
jande sätt: hög kvalitet, kostnadseffektiv och uppföljning, vilket det finns tillsatta 
tjänster för. 

7.3 UPPFÖLJNING OCH KONTROLLANSVAR 
Anderson (2003) beskriver en idealmodell av implementeringsprocessen vilken 
kan användas som mall vid införandet av offentliga riktlinjer och handlingspro-
gram i form av 1) problemidentifiering och initiering av policyprocess Vår tolk-
ning är att Socialnämnden, Falkenbergs kommun analyserade en brist i den egna 
verksamheten. Socialnämnden valde 2) beredning att arbeta fram en strategi för 
upphandling om alternativa driftsformer genom att begära material i forma av 
konsekvensanalyser utformade av planeringsavdelningen. Materialet 3) bereds 
och 4) beslut tas av socialnämnden. Vidare skapas 5) implementering genom att 
planeringsavdelningen producerar underlag för upphandling och skapar avtal. 
Samma avdelning leder och planerar även överlämnandet av upphandlad verk-
samhet till den privata aktör som vunnit upphandlingen. Slutligen sköter Falken-
berg kommuns planeringsavdelning 6) utvärderingar och uppföljningar av den 
upphandlade verksamheten. Här kan man även återknyta till Almqvists (2006) val 
3 där man hittar en form för den nyskapade organisationen. 

Konsekvensbeskrivningar utgör ett annat verktyg med vilken man kan skapa kva-
litet med hjälp av ett framtidsperspektiv. Konsekvensbeskrivningar som berör det 
område vi studerar heter ”Konsekvensbeskrivning av att all verksamhet för funkt-
ionshindrade drivs i alternativ regi” och ”Konsekvenser för brukarna” (Schöpf, 
Utbult 2012). Dessa dokument är underlag för de politiska beslut som togs i au-
gusti 2011. Konsekvensbeskrivningar tydliggör dessutom ansvaret nämnden har 
när det gäller den enskildes rättigheter inom handikappomsorgen, oavsett om den 
är upphandlad eller inte.  
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Konsekvenserna för brukarna ses som oförändrade då entreprenören inte har rätt 
att ensidigt ändra de ställda kvalitetskrav som är formulerade i de avtal som skri-
vits mellan kommun och aktör. 

Frågor rörande kvalitet upphör inte när beslut om upphandling är tagen. Tjänste-
männens arbete handlar bland annat om att bistå med detaljerade underlag som till 
exempel ska underlätta för uppföljning och att verksamheten följer de riktlinjer 
och lagar som den offentliga verksamheten lyder under.  

[Tjänsteman] Ja jag har varit mer involverad i att ta fram underlag då min 
uppgift har varit att ta fram och beskriva hur verksamheten ser ut, beskriva 
hur många brukare vi har, det finns ju i upphandlingsunderlaget de här bila-
gorna där, hur verksamheten ser ut just den dagen 

Uppgifter om verksamheten, menar tjänstemannen, kan vara till exempel vilka 
öppettider verksamheten har. Uppgifterna blir situationsbeskrivningar och det 
måste finnas en flexibilitet utifrån varje brukares behov. Det är någonting kom-
munen och de privata aktörerna måste ha en dialog runt för att skapa förståelse för 
problematiken. Almqvist (2006) val 2 handlar om kontaktsrelationerna mellan 
berörda aktörer vilket man ser mönstret av här.  

[Tjänsteman] Jag tycker vi har en bra dialog med Attendo just nu då som 
ändå förstår problematiken och behovet av att vara flexibel och att alltså titta 
på varje enskild brukares behov. 

De kvalitativa aspekterna av den upphandlade omsorgen fortsätter att utvecklas då 
upphandlingen är klar. Tjänstemannen berättar att uppgifterna till förfrågningsun-
derlagen och lokalbeskrivningarna kan vara svåra att få fram. Därför får plane-
ringsavdelningen hjälp av andra att hitta uppgifter om verksamheten. Tjänsteman-
nen fortsätter att beskriva dokument som tas fram av andra medarbetare på plane-
ringsavdelningen i form av beskrivningar över hur kvalitetssäkringen, utvärde-
ringar och olika tillsyner ska genomföras. 

[Tjänsteman] Sen har ju min kollega svarat för själva förfrågningsunderla-
get, alltså den delen som kallas för förfrågningsunderlag, det som handlar 
om intern tillsyn och även extern tillsyn och MAS och MARs tillsyn och till-
syn ur kostverksamhet, kvalitetssäkring och utvärdering. 

Vidare undersöks vilken typ av material man använder som underlag för de kon-
sekvensanalyser och rapporter som skrivs? 

[Tjänsteman] Det kan vara precis vad som helst. Mycket material måste vi 
hämta i den egna organisationen, vi kan tillfråga folk, vi tar fram uppgifter 
som är tillgängliga. I vissa fall har vi kontrollerat med andra kommuner, som 
har genomgått liknande processer. Vad har inträffat hos dem, vilka effekter 
har det haft, för att se, kan detta föras över på oss.  

35 
 



 

Kvalitet i uppföljningsarbetet innebär att man skapar rutiner med förutsägbarhet. 
Frågan ställs därför hur avstämningsmöten sker tillsammans med de externa aktö-
rerna? 

[Tjänsteman] Vanligast är en gång i kvartalet men sen kan behoven eller 
olika händelser att vi träffas mycket mer. Det kan inträffa saker som innebär 
att vi vill ha omedelbar avstämning. Då träffas vi här från planeringsavdel-
ningen utifrån vårt uppföljningsansvar och biståndsavdelningen med företrä-
dare deltar. 

Tjänstemannen informerar även att det finns två sätt att genomföra uppföljning på 
de externa leverantörerna och deras insatser för brukarna. 

[Tjänsteman] I uppföljningen finns det två dimensioner. det vi sysslar med 
här är systemuppföljningen, följs avtalen. Sen skall ju varje brukare följas 
upp. Får man de insatser som satts in och på rätt sätt det är ju mer bistånds-
avdelningen uppföljningsarbete därför deltar båda enheterna. Ser vi att vissa 
saker inte fungerar i verksamheterna och att det finns ett mönster så kanske 
vi behöver systemmässigt titta över om något kan förändras. 

Upplevelsen av de insatser som den externa aktören genomför är något som bru-
karna själva får möjlighet att svara på i årliga brukarenkäter.  

7.4 DOKUMENT 
För att kunna förstå hur kvalitet beskrivs av Falkenbergs kommun har konsekven-
sanalyser, kvalitetsuppföljningar samt styrdokument för kvalitet studerats och 
jämförts. Jämförelsen har bestått av att studera den enskilde brukarens åsikt i 
kommunal respektive extern regi. Om kvalitetsuppföljning genom brukarunder-
sökningar säger en tjänsteman såhär: 

[Tjänsteman] Kvalitet är en upplevelse, en känsla så att säga. Det är därför vi 
riktar oss med brukarundersökningar till mottagaren av tjänsten. 

En av frågeställningarna i Falkenbergs kommuns konsekvensanalys lyder: Påver-
kas insatsernas kvalitet genom beslutet att upphandla verksamheten? Kvaliteten i 
insatserna bedöms utifrån lagstiftning och lokala kvalitetskrav. Bedömningen i 
konsekvensanalysen visade att kvaliteten skulle förbli oförändrad med moti-
veringen att kommunen fortfarande är huvudman och har uppföljningsansvar. 
Leverantören har heller inte rätt att förändra kommunens kvalitetskrav (Utbult, 
2013). På frågan om hur en upphandling påverkar brukarna, svarade tjänsteman-
nen följande: 

[Tjänsteman] Det kommer inte bli någon större förändring överhuvudtaget. 
Ofta går samma personal med över till den nya leverantören. 

I brukarenkäten gjord 2010 dras slutsatsen att brukarna anser att boende och dag-
liga verksamhet håller en hög kvalitet utifrån de frågeställningar som planerings-
avdelningen på Falkenbergs kommun ställt. Frågeställningarna var desamma 2009 
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och 2010. Falkenbergs kommun menar att det är samma brukare som svarat på 
frågorna båda åren (Jonsson, 2011). Brukarenkäten visade att det fanns vissa kva-
litetsområden som brukarna var mer nöjda med, bland annat: "Jag har en kontakt-
person bland personalen som hjälper mig" och "Jag känner mig trygg i boendet". 
Skillnaden mellan egen regi och extern regi var marginell (Jonsson, 2011).  

Brukarnas svar visar på att de externa utförarna uppnått Falkenbergs kommuns 
kvalitetskrav på områdena personalkontinuitet och trygghet i de givna insatserna 
(Falkenbergs kommun, 2012). Även inom daglig verksamhet visar brukarna att 
tryggheten i miljön och att de trivs på sitt arbete, är ett viktigt kvalitetsområde. 
Även inom daglig verksamhet är skillnaderna mellan egen regi och extern regi 
marginella. På det området uppfylls även Socialnämndens kvalitetskrav på daglig 
verksamhet i extern regi (Falkenbergs kommun, 2012).  

Brukarundersökningen för särskilt boende inom äldreomsorgen 2012 visade att 
brukarna är nöjda, i det stora hela, med insatserna som de får. På de punkter där 
det går att urskilja en skillnad är den så liten att det är svårt att dra några slutsatser 
(Fridlund, 2012). De kvalitetsområden som brukarna inom särskilt boende skattar 
högst är "trygghet i boendet och med personalen" samt "kontaktperson som hjäl-
per mig vid behov" något de äldre anser sig få tillgodosett och skillnaden mellan 
verksamhet i egen regi och i extern regi var marginell (Fridlund, 2012). Att de här 
två områdena har fått höga skattningar av brukarna visar att de externa utförarna 
uppfyller Falkenbergs kommuns krav på kvalitetsbestämmelser (Falkenbergs 
kommun, 2011).  

Inom hemtjänsten, egen regi och extern regi, kan en liten skillnad påvisas i det 
totala resultatet av brukarundersökningen gjord 2012. Brukarna är något mer 
nöjda med de insatser som tillgodoses av externa utförare. Ett urval av kvalitets-
områden som i brukarundersökningen har fått höga poäng är ”Jag får den hjälp jag 
blivit lovad”, ”Jag är nöjd med den hjälp jag får i sin helhet”, ”Jag känner mig 
trygg med personalen” (Fridlund, 2012). De här tre kvalitetsområdena vittnar om 
att många kvalitetskrav, beskrivna i Falkenbergs kommuns kvalitetsbestämmelser 
för äldreomsorgen, blir uppfyllda av de externa utförarna (Falkenbergs kommun, 
2011).  

Resultatet av genomförda brukarundersökningar visar att kvalitetsområden som 
personalkontinuitet genom en egen kontaktperson, trygghet i sin miljö och att de 
är nöjda med insatserna de blivit beviljade är vad brukarna skattar högst. Det är 
också därför några av de kvalitetsområden som de externa utförarna har lyckats 
bäst i att prestera. Bedömningen av de externa utförarnas prestation i verksamhet-
en vilar på det utfall som brukarenkäterna visar.  

Enligt Donabedian (1997) är brukarnas syn på hur de som utför vård och omsorg 
en viktig aspekt i mätningen av kvalitet. Skillnaden mellan när verksamheten bed-
revs av Falkenbergs kommun och när den nu bedrivs av externa utförare är små 
men ligger i många av resultaten högre till fördel för de externa utförarna. Undan-
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taget är daglig verksamhet, LSS, där egen regi får en något högre skattning (Fal-
kenbergs kommun, 2011 & 2012).  

Enligt Donabedians (2002) lista över komponenter som definierar kvalitet kan 
utfallet av kvalitetsuppföljningarna ses som områden som kan bli bättre och har 
blivit bättre. Ytterligare en av komponenterna i Donabedians (2002) definitions-
lista över kvalitet tar upp aspekten kring önskemål och förväntningar. Det kan 
sättas i samband med att brukarna upplever att de får den hjälpen de har blivit 
lovade. Att de dessutom är nöjda med utlovade insatser är ytterligare konfirmation 
på att kvaliteten i utförandet av insatsen av de externa utförarna är inom ramarna 
för Falkenbergs kommuns kvalitetskrav. 

[Tjänsteman] Brukarna upplevde, enligt brukarenkäterna, inte en försämring 
på verksamheten eller att verksamheten skulle skötas dåligt. 

7.5 VALFRIHET 
Framförallt inom hemtjänsten, där lagen om valfrihetssystem (LOV) och kundval 
är tillämpligt (Hedenby, 2013) beskrivs brukaren ha möjlighet att själv välja vem 
som skall utföra deras beviljade insatser. Vi kan se empowerment som ett genom-
syrat begrepp genom att brukaren har möjlighet att tillämpa kundval (Gullacksen, 
2010). Falkenbergs kommun har valfrihet som ett motiv för att upphandla sin 
verksamhet. Att själv bestämma över sitt liv och göra egna val bidrar till ökad 
livskvalitet enligt Gullacksen (2010). Valfrihet för den enskilde brukaren inom 
äldreomsorgen är något som politikerna hävdar kommer att utvecklas i Falken-
bergs kommun. En av politikerna uttryckte sig som följande:  

[Politiker] Vi har precis tagit ett beslut om valfrihet att du som enskild äldre 
ska kunna välja vilket boende du ska bo på när du blir beviljade en plats och 
det kommer att träda i kraft i september. 

Socialtjänstlagen (1 kap. 1 §) syftar till den enskildes egna resurser och förmåga 
vilket enligt empowerment bidrar till att den enskilde själv har makt att förändra 
sin situation (Moula, 2009). Inom empowerment läggs stor vikt vid att den en-
skilde, i detta fall äldre, själv ska formulera vilken hjälp de behöver för att klara 
sin dagliga livsföring (Ljungqvist & Moula, 2009). 

Falkenbergs kommun har genomfört en stor omorganisation där ambitionen som 
nämnts tidigare är valfrihet, lokalt företagande och kvalitet (Falkenbergs kom-
mun, 2011). Att det politiska styret påverkar den verksamhet som bedrivs och hur 
den kommunala verksamheten är organiserad blir tydlig vid samtal med en tjäns-
teman:  

[Tjänsteman] Det är trender som kommer och går och pendlar framåt och 
bakåt, det är den här politiken nu…  
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8. SLUTSATS 
 
Studien visar på hur olika aktörer beskriver vad kvalitet är i Falkenbergs kommun 
när det kopplas till avregleringen inom offentlig sektor. Förändringsprocesserna 
visar sig i att ideologiska och ekonomiska kvalitetsmotiv förs fram samtidigt som 
mer generella trender inom management involveras för att motivera kvalitet, till 
exempel genom New Public Management. Kvalitet kommer till uttryck i begrepp 
som syftar till kvalitet inom den beställande organisationen, och då i termer av 
ekonomiska motiv samt genom uppföljning. Kvalitet kommer även till uttryck för 
brukarnas räkning genom att tillgodose att de har valfrihet och att det finns möj-
lighet att påverka sin situation genom empowerment. Studien visar att ekono-
miska motiv vävs samman med andra typer av kvalitetsmotiv och att när en verk-
samhet har förändrats används erfarenheterna som motiv för att gå vidare till nästa 
verksamhet som man ser behöver förändras. Studien visar också att förändrings-
processerna är föremål för olika ideologiska tolkningar av olika politiska företrä-
dare.  

Falkenbergs kommun definierat inte begreppet kvalitet själva utan utgår ifrån 
SoL:s definition. Vi upplever att den befintliga lagstiftningen är mycket vag i sin 
beskrivning vilket lämnar stort utrymme för tolkning. En effekt kan bli svårigheter 
att mäta kvalitet. Vid den konkreta frågeställningen vi inledningsvis ställer om hur 
Falkenbergs kommun ser på kvaliteten i den upphandlade omsorgen har vi initialt 
svårt att få ett konkret svar vilket än en gång visar på svårigheter att definiera be-
greppet. Man menar att kvalitet är något individuellt vilket vi ser som positivt då 
man ur ett empowermentperspektiv ser den enskilde brukarens röst som viktig. 
Något enhetligt svar på frågan får vi dock inte.  

Enligt vår tolkning, av de brukarundersökningar som fins tillgängliga så är påver-
kan på de berörda brukarna marginella. Vi upplever att frågeställningarna i bru-
karundersökningarna ibland är både ledande och otydliga. När man skapar fråge-
ställningar är det av stor vikt att man utgår från de kvalitetskrav som är ställda i de 
styrdokument Falkenbergs kommun har utformat. Vår slutsats är att de externa 
utförare som undersökts har ett något bättre resultat över lag. Undantaget är dock 
daglig verksamhet där den kommunala driften får generellt bättre skattning. Vi har 
inte kunnat utläsa, i de genomförda brukarundersökningar om de marginella skill-
nader man kan se, ger några effekter. Här kan undersökningar under ett längre 
perspektiv ge tydligare resultat. 

Vår största slutsats i genomförd studie är att genomförandet av alternativa drifts-
former har slagit väl ut och skötts korrekt. De politiska ambitionerna, att genom-
föra de stora förändringar som röstats igenom i Socialnämnden, angående alterna-
tiva driftsformer, har naturligtvis fått effekter för framför allt uppföljningsun-
derlagen. Att de beslutande politiska krafterna valt att genomföra dessa stora för-
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ändringar inom en och samma mandatperiod har orsakat mycket oro bland be-
rörda brukare, anhöriga och andra företrädare. Här ser vi dock ett mönster, all 
form av omorganisation, inom framför allt handikappomsorgen, skapar stor medi-
al uppmärksamhet då det berör grupper som har svårt att ifrågasätta de beslut som 
tas även om det, i ett längre perspektiv skapar större valmöjlighet för den en-
skilde. 

Vi vill belysa att vi upplever att Falkenbergs kommun inte tagit det uppföljnings-
ansvar man har, enligt lag. Planeringsavdelningen har lagt merparten av sin energi 
på de upphandlingar och reformer som Socialnämnden beslutat. Vi ser att orsaken 
till uppkommen brist är att planeringsavdelningen varit underbemannande under 
en längre tid vilket satt sina spår i bristen på uppföljningsmaterial.  

Man har fått prioritera i beslut från Socialnämnden och upphandlingsförfarandet 
har tagit mycket tid och resurser. Att det i nuläget (maj 2013) tillsats tre nya tjäns-
ter för att klara bland annat kontrollansvaret, ser vi som positivt.  

I Haparanda (Bucht, Kapraali, 2012) har den upphandlade omsorgen reglerats hårt 
av kvalitetskriterier och av kontroll (både anmäld och oanmäld). Man har inom 
Haparanda kommun arbetat systematiskt med kvalitetsgranskingar på individnivå. 
Insamlat material har sammanställts på både enhets- och verksamhetsnivå och 
tillsammans med befintlig information om bemanning och kompetens upptäcks 
brister vid ett tidigt stadie och åtgärdas.  

Med denna ”solskenshistoria” vill vi belysa en farhåga som finns bland aktuellt 
forskningsmaterial gällandes de dokument som styr de upphandlade verksamhet-
erna. Det finns risker med att reglera avtalen för snävt. De externa aktörerna 
måste få ”tillräckligt med utrymme att finna nya vägar och nya lösningar” (Lund-
vall, 2012) för möta brukarnas olika behov. Om Falkenbergs kommun väljer att 
fokusera på hur saker ska utföras, i ställer för vad de olika behoven och de tjänster 
som erbjuds ska uppnå, kan det skapa hinder i formandet och utveckling av den 
kvalitet som behövs för att gynna det nyföretagande (Lundvall, 2012) Allianspar-
tierna talar så varmt om.  

Vi ser en konflikt i att politikerna å ena sidan menar att man vill uppmuntra små-
företagande inom omsorgsektorn och gör det via kommunalt bedriven verksamhet 
som skapats för att uppmuntra socialt företagande. Men å andra sidan ser man 
helst inte att de mindre aktörerna finns representerade då kommunen har ett över-
gripande ansvar och de små företagen är mer sårbara. Tillmar (2005) menar att en 
lösning på problematiken kan vara att förändra och anpassa hela upphandlings-
processen så den även fungerar för de mindre företagen. Vidare beskrivs hur stor-
leken på upphandlingen kan hållas till mindre antal enheter vilket också skulle 
gynna mindre företag att lyckas i upphandlingarna (Tillmar, 2005). 
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Resultatet av genomförd studie kommer hösten 2013 att redovisas under samma-
träde med Falkenbergs kommuns Socialnämnd, efter personlig inbjudan från be-
rörda politiker. Här kommer kvalitetsförbättringar såsom till exempel delaktig-
hetsmodellen att föreslås. En annan idé som växt fram under studien gång är att 
föreslå Falkenbergs kommun att utforma ett gemensamt ”tänk” för alla som på ett 
eller annat sätt arbetar med och för en högkvalitativ omsorg i Falkenbergs kom-
mun. 

8.1 VIDARE FORSKNING 
Är en privat vinst sämre än en dåligt skött kommunal verksamhet? Frågeställning-
en har följt oss under våren 2013 som en skugga. I debattartiklar berörs ämnet 
med stora hotfulla scenarier. De svenska kommunerna urholkas av pengalystna 
riskapitalbolag, men är det hela sanningen? Falkenbergs kommun såg själva bris-
ter i den egna organisationen och såg till att hitta, för dem konkreta lösningar. Vid 
samtal och intervjuer har ämnet berörts men vi har inte upplevt att ämnet inte haft 
utrymme att undersöka i vår studie. Vi ser ämnet som en intressant fortsättning på 
genomförd studie. 
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Vi har under tre års tid upplev en svårighet att tillgodose alla olika lektorers öns-
kemål gällandes referenshantering. Vår studie har utgått ifrån Borås Högskolas 
guide till Harvardsystemet tillgängligt via hb.se.  

Vänligen Camilla och Sandra.   
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11. BILAGOR 
 

BILAGA 1 E-POSTUTSKICK TILL RESPONDENTERNA 
 
E-postutskick till utvalda respondenter på Falkenbergs kommun. 

 
 
Hej XXXXX 

Vi är två studenter Camilla Stiernflycht och Sandra Johansson som studerar Soci-
alt arbete – ledning och organisering vid Högskolan i Halmstad. Målet med stu-
dierna är att kunna arbeta som enhetschef inom handikapp- och äldreomsorgen. 

Vi är inne på vår sjätte och avslutande termin och skriver på vår kandidatupp-
sats. Vi vill studera effekterna av Falkenbergs kommuns val att lägga ut merparten 
av omsorgen på alternativa driftsformer. 

Insamlad empirisk data kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och inga 
identiteter kommer att röjas. 

 

Mvh 
Camilla Stiernflycht och Sandra Johansson 

 

 

(Bilaga till brevet är Högskolans egen presentation av programmet Socialt arbete 
– ledning och organisering 180 hp) 
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BILAGA 2 TYSTNADSPLIKT FÖR STUDENTER 
 

 

Regler för tystnadsplikt avseende projektarbete 
7,5 hp i programmet Socialt arbete – ledning 
och organisering 

 

Under projektarbetet är vi studenter bundna av tystnadsplikt och handlingssekre-
tess enligt Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser (observera att tyst-
nadsplikten gäller även efter att projektarbetet har upphört). 

I fråga om de sekretessbelagda uppgifter (både muntliga och skriftliga) som vi får 
ta del av i de olika verksamheter där vi utför forskning gäller dessa regler:  

1. Jag skall handha och förvara allt känsligt material och alla sekretessbe-
lagda handlingar på sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem 
detta gäller även gentemot mina klasskamrater och anhöriga.  
 

2. Är handlingarna avsedda att användas som underlag för din forskning får 
uppgifterna i handlingarna ej publiceras på sådant sätt att någon enskild 
person kan identifieras med hjälp av dem.  

Reglerna enligt punkterna 1 och 2 gäller också sedan forskningen upphört. 

Jag har tagit del av ovanstående och är medveten om att överträdelse av dessa 
regler är straffbart enligt Brottsbalken 20 kap 3 § (brott mot tystnadsplikt)   
  
Ort    
……………………………………………… 

Datum  

………………………… 

Namnteckning  

……………………………………………… 

 

Frågor kring reglerna om tystnadsplikt kan besvaras av programmansvarig för 
Socialt arbete – ledning och organisering på Högskolan i Halmstad, Sara 
Högdin sara.hogdin@hh.se eller 035-16 71 82. 
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BILAGA 3 INFORMERAT SAMTYCKE 
 

 

Informerat samtycke 

- Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt muntliga information om forsk-
ningsstudien ”Effekterna av alternativa driftsformer”. 
- Jag ger mitt samtycke till att delta i forskningsstudien och vet att mitt deltagande 
är helt frivilligt. 
- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 
deltagande. 
- Jag tillåter att den information jag lämnar i studien får användas som underlag i 
forskningsstudien. 
- Jag är medveten och har fått information om att jag i denna forskningsstudie är 
anonym och att mina uppgifter inte kommer att röjas för obehöriga. 
 
………………………..  
Datum 
 
 
………………………………… ………………………………………. 
Respondentens namnteckning Namnförtydligande 
 
 
Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 
respondent samt erhållit respondentens samtycke.  
 
 
………………………..  
Datum 
 
…………………………… ………………………….. 
Namnteckning   Namnförtydligande 
 
 
…………………………… …………………………... 
Namnteckning  Namnförtydligande 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE  
 
Tema: Historik och beslutsprocess 
 
Politiker 
  

• Hur såg ditt parti på tanken att avreglera viss omsorg? Hur såg de övrigt re-

presenterade partierna på saken?  

• Hur växte beslutet fram när det gällde att upphandla? Var kom tanken ifrån? 

Vilken etikett sattes på förändringen?  

• Hur tänkte Socialnämnden att utfallet av avregleringen skulle bli? Förhopp-

ningar? Farhågor?  

• Har Socialförvaltningens effektivitetskrav mellan 2012-2014 påverkat beslu-

ten att använda alternativa driftsformer.  

• Hur kom socialnämnden fram till motiven valfrihet, lokalt företagande och 

kvalitet?  

• Ser man några tydliga kvalitativa effekter på de verksamheter som upphand-

lades 2009? 

 

 

Tema: Genomförande och uppföljning 

 

Tjänstemän  

 

• Hur genomförs förarbetet till en upphandling? Hur stor frihet har ni som 

tjänstemän att tolka innehållet?  

• Mätbara konsekvenser av avregleringen?  

• Hur mäts kvalitet?  

• Vilka verktyg används för att mäta kvalitet?  

• Effekter- positiva och negativa?  

• Lärdomar av tidigare upphandlingar? 
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