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Abstract	
Sweden has during a long time gone through a change to a higher rate of private 

providers in welfare services. Due to this change the swedish government, in 2013, 

conducted an investigation regarding the monitoring of private providers. The 

investigation presented a suggestion of a new law to encourage municipalities to have 

a more structured monitoring. The investigation also proclaimed a need to investigate 

further how the law could include even the services provided by the municipalities 

themselves. The investigation saw a need to make the law more neutral between the 

both forms of providers.   

 

The purpose of this paper is to compare the two municipalities Linköping and 

Eskilstuna and the presence of the Act on System of Choice in the Public Sector and 

how that affect the monitoring and evaluation of the home care services that is 

provided by the municipalities themselves.  

 

The method chosen for this paper is a comparative case study. In both cases people 

with central professions have been interviewed and documents related to monitoring 

have been studied. Given this material, an analysis and a discussion about the results 

have been made. The conclusion of this is that there is a difference in the monitoring 

and evaluation of home care service between the both municipalities. The results 

indicate that the municipality with a higher rate of private providers have a more 

thorough and structured monitoring of both private providers and the services 

provided by the municipality itself. The municipality which have had only one private 

provider in home care services do not use the same material for monitoring both 

private and municipal providers.   

 

Keywords: private providers, welfare services, privatization, monitoring, service 

provided by the municipalities.  
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1. Inledning  
Allt sedan Sverige under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal började privatisera mer av de 

offentliga tjänsterna och anamma idéer om styrmodeller med influenser från näringslivet 

har utvecklingen fortsatt mot allt fler kommunala verksamheter i privat regi. En ny 

kommunallag från 1991 öppnade upp för kommunerna att släppa in fler privata utförare 

inom välfärdstjänster. 1  Samtidigt har det även på senare år tillkommit reformer som 

Lagen om valfrihetssystem (LOV)2 och Lagen om upphandling (LOU)3 som också 

bidragit till en förenkling för förekomsten av privata aktörer i den svenska välfärden. 

I en SOU4 från 2015 lades ett betänkande fram gällande en ändring av kommunallagen 

(1991:900), med eventuella konsekvensändringar, för att möta de nya utmaningar som 

offentlig förvaltning står inför. Som en del i utredningen utkom delbetänkandet Privata 

utförare – kontroll och insyn,5 där utredningen presenterade ett förslag om att införa mer 

systematiska uppföljningar av kommunal verksamhet utförd av privata aktörer. Förslaget 

ledde till en proposition 6  som första januari 2015 trädde i kraft som en del av 

kommunallagen.  

Den nya lagen innebär att kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska upprätta ett 

program med ”mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som utförs av privata 

utförare” och att det även där ska framgå hur dessa mål och riktlinjer ska följas upp och 

hur insynen ska kunna tillgodoses allmänheten.7  

																																																								
1	Jordahl, Henrik (red.), 2013, Välfärdstjänster i privat regi – framväxt och drivkrafter, 
Stockholm, SNS Förlag, s. 33-34.	
2	SFS 2008:962: Lagen om valfrihetssytem.	
3 SFS 2007:1091: Lagen om offentlig upphandling. 
4 SOU 2015:24: En kommunallag för framtiden. 
5 SOU 2013:53: En kommunallag för framtiden. Privata utförare – kontroll och insyn: 
delbetänkande.  
6 Prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet. 
7 SOU 2015:24. 
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Regeringen lade, som följd av delbetänkandet, ett tilläggsdirektiv8 till utredningen som 

presenterades tillsammans med slutbetänkandet den 23 mars 2015. En del av 

tilläggsdirektivet syftade till att undersöka om det gick att göra kommunallagen mer 

konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet; kommunal 

verksamhet i egen regi inräknat.9  

I och med ändringen av kommunallagen och införandet av ett program för uppföljning av 

kommunal verksamhet i privat regi har utredningen bidragit till en utveckling mot mer 

likartade uppföljningsstrukturer av privata utförare mellan kommunerna. Programmen 

kan ha lokala skillnader där kommunernas egna resultatmål och riktlinjer får träda fram 

men förutsätter samtidigt att alla kommuner har tydliga mål och riktlinjer för sina 

verksamheter utförda av privata aktörer.10  

En del kommuner har kommit långt i utvecklingen av tydliga och konkreta uppföljningar 

medan andra inte har några explicita riktlinjer för hur uppföljning av verksamheterna ska 

gå till.11 Därför lade utredningen i sitt slutbetänkande fram ett förslag på att ett program 

för uppföljning av kommunal verksamhet i egen regi, i likhet med det som gäller för 

privata utförare, ska fastställas för varje mandatperiod.12 Förslaget har dock inte tagits 

vidare av regeringen. 

Tidigare forskning påvisar att skillnader existerar i uppföljning och styrning mellan 

kommunal och privat regi. Kommuner med högre andel privata utförare tenderar att ha ett 

större brukarfokus där de kvalitetskrav som brukarna efterfrågar får genomsyra 

verksamheterna.13 Medborgarnas påverkan på den kommunala verksamheten blir således 

mer betydande i kommuner med högre andel privata utförare. Vidare framgår det att när 

den kommunala verksamheten låter privata utförare etablera sig blir medvetenheten om 

																																																								
8 Dir. 2013:100 Tilläggsdirektiv till utredningen om en kommunallag för framtiden. 
9 Ibid. 
10 SOU 2013:53. 
11 SOU 2015:24. 
12	Ibid,	s.	223.	
13 Anjou, Leif, 2011, Kommunalpolitikens handlingskraft – Det kommunalpolitiska systemets 
ledning av kommunens utveckling och verksamhet, styrningens inriktning, styrningsintensitet och 
genomslagskraft. Stockholm: Institutet för kommunal ekonomi, s. 205-206. 	
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eventuella egenintressen i verksamheten mer uppmärksammade, vilket också smittar av 

sig på den egna regin och som i sin tur föder behovet av en tydligare styrning och 

uppföljning.14  

Ur ett medborgarperspektiv blir det även intressant att utifrån denna utgångspunkt belysa 

de eventuella skillnader i kvalitet som således kan bli resultatet av en icke likvärdig 

uppföljning av kommunal och privat regi. Ur en demokratisk synvinkel har medborgarna 

rätt att bli tillhandahållna en likvärdig och jämlik offentlig verksamhet oavsett vem 

utföraren är.15 Eftersom att ett program för kommunal uppföljning av egen regi inte ännu 

finns lagstadgat så åligger det inte kommunerna att tillhandahålla en likvärdig 

uppföljning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Med denna bakgrund ämnar jag att pröva hypotesen att kommuner med en högre andel 

privata aktörer i den kommunala verksamheten också följer upp verksamheter i egen regi 

på ett likvärdigt sätt. I undersökningen ämnar jag beskriva hur uppföljningsarbetet ser ut i 

de valda kommunerna samt förklara hur eventuella skillnader mellan kommunerna kan 

hänvisas till andelen privata aktörer i den kommunala verksamheten. Undersökningen 

kommer därför att baseras på följande frågeställning: 

 

Påverkar förekomsten av LOV i kommunen hur uppföljningen av egen regi ser ut i 

jämförelse med verksamhet utförd av privata aktörer?  

 

I undersökningen ämnar jag även besvara frågan huruvida en ändring i kommunallagen 

angående likvärdig uppföljning av kommunal verksamhet i egen regi i relation till 

uppföljning av privata aktörer borde göras. Här kommer diskussionen föras i relation till 

den redan införda ändringen i kommunallagen från första januari 2015.16 

																																																								
14 Ibid, s. 213. 
15	Rothstein, Bo och Blomqvist, Paula, 2005, Välfärdsstatens nya ansikte – demokrati och 
marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora, s. 220.	
16 Prop. 2013/14:118. 
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För att specificera mitt arbete ytterligare kommer följande delfrågor att besvaras:  

• Är uppföljningen av verksamhet i egen regi likvärdig den för privata utförare eller 

finns det skillnader? 

 

• Hur arbetar kommunen med konkurrensneutralitet och medborgarinsyn i sitt 

uppföljningsarbete?  

 

1.2 Disposition  
Kapitel ett är en genomgång av problembakgrund, syfte samt frågeställningar. Vidare så 

redogör kapitel två för val av metod för arbetet, vilka centrala begrepp som arbetet berör 

och hur dessa har operationaliserats. Motiveringen av val av fall läggs också fram i detta 

kapitel samt så beskrivs och motiveras de avgränsningar som gjorts. I en kortare 

beskrivning presenteras även de valda kommunerna utifrån invånarantal, politisk 

majoritet med mera. Kapitel tre leder in på en bakgrund i ämnet med en mer utförlig 

beskrivning av utvecklingen av privata aktörer inom kommunal verksamhet. Vidare 

presenteras de statliga offentliga utredningar17 som legat till grund för lagändringen och 

vad det har inneburit för kommunernas arbete kring uppföljning. Kapitel 4 tar upp 

tidigare forskning och diskuterar dessa ur relevanta perspektiv för undersökningen. 

Kapitel 5 är det kapitel där arbetet med analysen av kommunerna tar vid. Här presenteras 

granskningen och analysen av dokumenten samt de intervjuer som gjorts. Kapitel 6 

utgörs av en diskussion kring det material som presenterades i föregående kapitel. 

Diskussionen leder sedan fram till arbetets slutsats som presenteras i kapitel 7 där även en 

diskussion om resultatens generaliserbarhet och behov av vidare forskning tas upp.  

	  

																																																								
17 SOU 2015:24: SOU 2013:53. 
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2. Metod  
I detta kapitel avser jag att beskriva hur arbetet har gått till, vilken metod som valts samt 

argumentera för de val av begreppsdefinitioner och avgränsningar som jag valt att göra. 

Kapitlet kommer även behandla en kort presentation av de valda fallen och hur urvalet 

har gått till. Även valet av intervjuobjekt och material motiveras och presenteras här.  

 

2.1 Val av metod 
Detta arbete grundar sig på en beskrivande och jämförande fallstudie. Jag har valt endast 

två fall på grund av arbetets begränsade omfattning och för att hålla mig inom den 

tidsram som gäller. Det blir således en intensiv undersökning där fallen kommer 

undersökas mer ingående än om antalet fall hade varit fler. Med detta ämnar jag få en 

mer djupgående bild av kommunernas sätt att arbeta med uppföljning av egen regi och 

genom detta kunna beskriva respektive kommuns arbete med uppföljning för att ge en 

tydlig bild av dess upplägg, omfattning och tillvägagångssätt.  

 

Min oberoende variabel kommer i detta arbete vara förekomsten av LOV i kommunerna. 

En av de valda kommunerna har infört LOV medan den andra inte har det. Genom att 

skilja kommunerna åt i denna oberoende variabel, för att undersöka utfallet i den 

beroende variabeln uppföljning av kommunal verksamhet i egen regi, ämnar jag försöka 

beskriva eventuella skillnader mellan kommunerna och förklara hur förekomsten av LOV 

kan påverka dessa skillnader.  

 

Det material jag ämnar använda har samlats in via intervjuer med utvalda personer ur 

kommunerna. Det har varit ett strategiskt urval av personer för att få ut så mycket 

relevant information som möjligt. Eftersom att arbetet är inriktat mot äldreomsorgen i 

kommunerna har det varit viktigt att intervjuobjekten besitter den kunskap och insyn som 

krävs för att kunna ge en sådan välgrundad bild som möjligt av uppföljningsarbetet inom 

den specifika verksamheten.18 Intervjuerna är av både informerande samt responderande 

																																																								
18 Esiasson, Peter m.fl., 2012, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, Stockholm: Nordstedts Juridik, s. 258-262. 
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karaktär för att täcka in intervjuobjektens kunskap och kompetens tillsammans med en 

mer åsiktbaserad bild av uppföljningsarbetet inom äldreomsorgen. För att undvika att 

enbart få en persons åsikter kring uppföljningens funktion och verkan har jag intervjuat 

två personer med olika positioner inom nämnder och förvaltning i vardera kommun. 

 

Jag har även kompletterat ovanstående intervjuer med granskning av centrala dokument. 

Textmaterialet har jag granskat genom kvalitativ textanalys. Genom att på ett 

systematiskt sätt analysera dokumenten har arbetet kunnat nå ett bredare perspektiv och 

fånga in sådant som kanske inte framkommit av intervjuerna. 19  Syftet med 

dokumentanalysen har varit att få fram kommunernas dokumenterade arbete kring 

uppföljning och hur den förhåller sig till intervjuobjektens uppfattning och 

verklighetsbild. 

 

Textanalysen baseras på att klassificera hur kommunerna formulerar sig i de berörda 

dokumenten. Jag har analyserat kommunernas uppföljningsarbete utifrån en idealtyp20 

där operationaliseringen av begreppet ”en likvärdig uppföljning”, som redogörs för 

senare, har varit den ledande definitionen. Även i analysen av intervjusvaren har denna 

idealtyp använts för att sortera i intervjumaterialet. 

 

2.2 Val av fall 
Valet av Linköpings har baserats på det faktum att kommunen har infört LOV. När 

Linköpings kommun hade valts ut granskade jag resterande kommuner i Östergötlands 

län för att finna en jämnstor kommun som inte hade infört LOV men där privata utförare 

ändå förekom inom kommunal verksamhet. När ingen jämnstor kommun givet denna 

förutsättning kunde hittas i Östergötland granskade jag kommuner i närliggande län 

vilket medförde att Eskilstunas kommun blev mitt andra val. 

 

Den centrala oberoende variabeln i mitt arbete, förekomsten av LOV, har således varit den 

avgörande variabeln för vilka kommuner som valts ut. Linköpings kommun är den 
																																																								
19 Ibid, s. 210-211. 
20	Ibid, s. 139-140.	
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kommun som har infört LOV medan Eskilstunas kommun ännu inte har valt att införa 

reformen men som ändå haft privata utförare inom kommunal verksamhet. Det är denna 

skillnad mellan fallen som avgjorde valet och som kommer vara centralt för det fortsatta 

arbetet. 

 

En fåfallsstudie som denna begränsar delvis möjligheten till generaliserbara resultat då 

det inte går att utesluta att andra faktorer som inte tas hänsyn till i denna undersökning 

delvis kan ha påverkat utfallet. Med detta i åtanke kan dock en viss generalisering av 

resultaten göras genom en god argumentation och diskussion i arbetets slutskede.   

 

2.3 Beskrivning av de valda kommunerna 

2.3.1 Linköpings kommun 

Linköpings kommun är en kommun belägen i Östergötlands län. Linköping är Sveriges 

sjunde största stad och hela kommunen har 151 881 invånare.21 Sedan valet 2014 utgörs 

den politiska majoriteten av Koalition för Linköping som består av Socialdemokraterna, 

Liberalerna och Miljöpartiet. Linköpings kommun har sedan 2010 infört LOV men redan 

2008 användes något som kallades Eget val i hemtjänsten. Detta gav brukarna möjlighet 

att välja hemtjänstutförare redan innan LOV uppkom.22 

 

2.3.2 Eskilstunas kommun 

Eskilstunas kommun är belägen i Södermanlands län och har en befolkning på 102 248 

personer.23 Efter valet 2014 byttes den tidigare politiska majoriteten ut och utgörs idag av 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som styr kommunen i en koalition. 

																																																								
21 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-
riket/385423/ (2016-04-19). 
22 Linköpings kommun, Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänsten. 
http://www.linkoping.se/Global/Stöd%20och%20omsorg/Äldreomsorg/07%20Förfrågningsunder
lag%20LOV%20hemtjänst.pdf?epslanguage=sv (2016-04-19). 
23 Eskilstunas kommun. http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/fakta-om-
eskilstuna/Statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Preliminar-folkmangd/ (2016-04-28). 
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Eskilstuna har inte infört LOV men har haft en upphandlad extern utförare inom 

hemtjänsten, Attendo Care. Detta innebär att brukarna själva inte kan välja mellan olika 

aktörer inom hemtjänsten men att en, av kommunen godkänd, leverantör funnits med 

bland utförarna som upphandlad verksamhet.  

 

2.4 Val av intervjuobjekt och dokument 
De personer i kommunerna som intervjuats i undersökningen har valts utifrån deras 

yrkesroller. För att få ett så brett perspektiv som möjligt från såväl nämnderna som från 

förvaltningen inom kommunerna valdes en representant ut från vardera enheten. Det har 

även varit viktigt i valet att intervjuobjekten besitter de kunskaper om uppföljning inom 

hemtjänstverksamheten som krävs för att kunna besvara de frågor som är väsentliga för 

denna undersökning. I Linköpings kommun har chefen över kvalitets- och 

utvärderingskontoret samt vice ordförande i äldrenämnden intervjuats. I Eskilstunas 

kommun har chefen över uppdragsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen samt 

ordförande över vård- och omsorgsnämnden intervjuats. Intervjuobjekten har inte valts ut 

utifrån deras politiska tillhörighet då det inte varit relevant för undersökningen. Dock är 

det viktigt att ta hänsyn till intervjuobjektens risk för subjektivitet i analysen av 

intervjuerna. Politikerna och tjänstemännen kan ha incitament att tala väl för sitt eget 

arbete med uppföljning och kan enbart tala utifrån egna erfarenheter vilket kan påverka 

de svar som ges. En helt opartisk bild av kommunernas arbete med uppföljning är utifrån 

detta perspektiv omöjligt att få till och måste därför belysas. Det finns således en 

begränsning i de svar som givits under intervjuerna och detta har funnits med i åtanke 

under analysen och diskussionen. 

 

De dokument som granskats i undersökningen har levererats av respektive kommun efter 

förfrågan. Dokumenten utgörs av riktlinjer för uppföljning, uppföljningsrapporter, 

projektplaner, uppdragsbeskrivningar samt årsrapporter. Genom att granska dessa 

dokument ämnar jag utöka möjligheten till att jämföra de intervjuade personernas åsikter 

och uppfattningar kring uppföljning med faktiska bestämmelser och mål. Det har i 

Eskilstunas kommun varit svårt att få fram de dokument som behövts för en fullgod 

analys vilket har medfört att mer fokus på intervjuerna har varit nödvändigt. Detta kan ha 
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en begränsande effekt på undersökningen som tagits hänsyn till i diskussionen och 

slutsatserna.  

 

2.5 Begrepp och operationaliseringar 
För att nå det angivna syftet med denna uppsats har det krävts en god operationalisering 

av centrala begrepp. Då valet av fall har baserats på en operationalisering av begreppet 

privata utförare avses det här framgå hur detta begrepp ska tolkas vidare. Även mer 

konkreta definitioner kring huvudbegreppen kommunal verksamhet, kommunal regi samt 

likvärdig uppföljning kommer läggas fram. 

 

En privat utförare är en juridisk person eller en enskild individ som har hand om 

vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 § KL. En privat utförare 

kan således vara en enskild individ men också ett aktiebolag, ett handelsbolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. Däremot avses t.ex. inte 

de kommunala företagen.24 

	
Detta avser med andra ord att privata utförare inkluderar alla ovanstående former och 

detta har tagits hänsyn till under intervjuer och slutsatser. Privata aktörer har använts som 

en synonym till privata utförare i vissa delar av texten. 

 

Kommunal regi syftar till verksamhet som bedrivs av kommunen på egen hand eller 

genom kommunala bolag. Detta innefattar även kommunala bolag som är delägda av 

kommunen. 

 

Likvärdig definieras som något som är jämlikt eller jämngott; att något är värt lika 

mycket som något annat. 25  Med utgångspunkt i denna definition kommer jag 

operationalisera begreppet ”en likvärdig uppföljning” för att kunna analysera 

kommunernas uppföljningsarbete. Jag kommer i min operationalisering använda mig av 

																																																								
24 SFS 1991:900: Kommunallagen. 
25 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/likvärdig (2016-05-02). 
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ett par citat från den del av SOU 2015:24 som berörde styrning och uppföljning av 

verksamhet som bedrivs i egen regi.  

 

Enligt utredningens uppfattning finns det mycket som talar för att den verksamhet 

som kommuner och landsting bedriver i egen regi, men som skulle kunna lämnas 

över till privata utförare, ska så långt det är möjligt följas upp och även i övrigt 

behandlas på ett likvärdigt sätt som den verksamhet som bedrivs av privata 

utförare.26 

 

Hemtjänsten är ett område som privata aktörer verkar inom och kan således ses som en 

verksamhet där den kommunala regin kan lämnas över till externa utförare. Vidare följer 

även att utförare inom hemtjänsten genomför samma typ av arbete och erbjuder detta till 

samma brukare oavsett regiform. Regiformerna är således likvärdiga inom uppdrag och 

arbetets innebörd. För att kunna mäta detta i det material som jag ämnar analysera 

kommer följande frågor vara mina indikatorer på ”en likvärdig uppföljning”:  

 

• Följer kommunen samma dokument för uppföljning för såväl kommunal som 

privat regi? Om inte, är dokumenten likvärdiga? 

• Ställs samma mål och krav på de olika regiformerna? 

 

Som en del av ”en likvärdig uppföljning” följer även inställningen till 

konkurrensneutralitet som också kan ses som en del av att hemtjänstens verksamheter ska 

ses som likvärdiga.  

 

Utredningen anser att det är viktigt att sträva efter konkurrensneutralitet mellan 

egenregiverksamhet och verksamhet som bedrivs av privata utförare. För att 

uppnå konkurrensneutralitet finns det också anledning att inte ställa upp andra 

mål eller tillämpa andra metoder för uppföljning av verksamhet som bedrivs i 

egen regi.27 

 

																																																								
26 SOU 2015:24, s. 221	
27 Ibid, s. 222. 
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• Används likvärdiga uppföljningsmetoder? 

• Är det samma enhet/personer som följer upp de olika regiformerna? 

	

2.6 Avgränsningar 
Förekomsten av LOV har varit en avgörande faktor i min avgränsning till de två valda 

kommunerna. Detta har varit en medveten avgränsning för att kunna underbygga 

undersökningens syfte med valen av fall. 

 

Avgränsningen till äldreomsorgsverksamheten, och mer specifikt hemtjänsten, i 

kommunerna har grundat sig på valet av min oberoende variabel. För att kunna hitta 

kommuner med så pass lika förutsättningar som möjligt men med en oberoende variabel 

som påvisar graden av privata aktörer i kommunen valde jag att inrikta mig mot 

äldreomsorgen där LOV blir en tydlig distinktion mellan antalet privata aktörer inom 

hemtjänstverksamheten. 

 

Jag har även valt att rikta in mitt arbete mot uppföljning och granskning av kvalitet i 

hemtjänsten, då de ersättningsmodeller som verksamheterna utgår ifrån i stor 

utsträckning är desamma mellan verksamhet i egen regi och den utförd av privata aktörer 

vilket likställer verksamheterna.28 Hemtjänstverksamheten är även en gren inom den 

kommunala verksamheten som utförs på ett likvärdigt sätt oberoende av vilken utförare 

som bedriver den. Att avgränsa undersökningen till att röra hemtjänsten stärker därför 

undersökningens syfte då det är likvärdigheten i uppföljningen som ska granskas. Hade 

valet fallit på en typ av kommunal verksamhet som utförs olika mellan kommunal och 

privat regi hade avgränsningen inte varit lika underbyggd. Med en avgränsning till 

hemtjänsten utesluts att behovet av olika uppföljning av regiformerna är en nödvändighet. 

 

	  

																																																								
28 Sveriges kommuner och landsting, Ersättningssystem i hemtjänst 2015. 
http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/soci
alomsorg/ersattningssystem/ersattningssystemhemtjanst.1064.html (2016-04-28). 
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3. Bakgrund 

3.1 New Public Management 
Under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet genomgick Sverige en 

förändring av den offentliga förvaltningen.29 Sverige gick mot en mer lokalt anpassad 

offentlig förvaltning. Missnöjet bland medborgarna ökade då effektiviteten minskade allt 

mer i takt med att den svenska välfärden expanderade drastiskt. Resultatet blev att den 

valfrihet som de privata marknaderna erbjöd efterfrågades även inom offentliga tjänster. 

På det hela taget går det att se att flera sammanträffande händelser under denna tid bidrog 

till att fler verksamheter utsattes för konkurrens och lades ut på entreprenad vilket ökade 

antalet privata aktörer i kommunala verksamheter.30 En bidragande faktor var även den 

våg av New Public Management (NPM) som drog in över Sverige med idéer om 

modernare styrning av den offentliga förvaltningen.31  

 

NPM fick stort genomslag och den offentliga förvaltningen blev mer inriktad på 

målstyrning. Nya organisations- och styrformer så som resultatstyrning och 

beställare/utförarmodellen infördes. Tanken med NPM var att göra den offentliga 

förvaltningen mer lik ett företag och dess organisationsutformning. Målstyrningen utgick 

ifrån grundidén att politikerna bestämmer målen och förvaltningen genomför dem.32 

 

Idén om marknadisering är den komponent inom NPM som fått störst utrymme i den 

politiska diskussionen i Sverige och som även berört kommunal verksamhet allra mest. 

Genom konkurrensutsättning av kommunala verksamheter skulle effektivitet och 

produktivitet öka samtidigt som kostnaderna skulle minska.33 Vi har i Sverige sett en 

utveckling inom den kommunala verksamheten mot kundvalsmodeller, effektivisering 

																																																								
29 Jordahl, Henrik (red.), 2013, s. 34-36. 
30 Ibid, s. 36. 
31	Almqvist, Roland, 2014, New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och 
kontroll. Stockholm: Liber, s. 10-11.	
32 Ibid, s. 10-11. 
33 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten, ”Att göra rätt – även när ingen ser på”, 
Statsvetenskaplig tidskrift, nr 1/2016. 
https://statsvetenskapligtidskrift.files.wordpress.com/2016/03/2016-nr-01-01-ahlbc3a4ck-
widmalm.pdf, s. 11-12.	
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och konkurrensutsättning som en tydlig del av införandet av NPM men icke att 

förglömma har även den mer managementinriktade komponenten även fått stort 

genomslag i styrningen av offentlig förvaltning i Sverige. Med ett större fokus på 

resultat- och målstyrning samt omfattande gransknings- och utvärderingssystem har 

Sverige fått ett helt nytt sätt att hantera välfärdens olika aspekter. Att utvecklingen även 

gått mot ett starkt kundfokus har även det genererat mer gedigna granskningar och 

kundnöjdhetsmätningar.34 

 

3.2 Lagen om valfrihetssystem och utvecklingen mot fler privata aktörer 
Första januari 2009 trädde Lagen om valfrihetssystem (LOV)35 i kraft i Sverige. Lagen 

innebär att kommuner och landsting inom hälso- och sjukvård (obligatoriskt för 

landstingen inom primärvården) får välja om de vill konkurrensutsätta sin verksamhet 

och låta privata utförare etablera sig om de uppfyller de förfrågningskrav som ställs. Till 

skillnad från upphandling sker detta fortlöpande och alla som uppfyller kraven får 

bedriva verksamhet. Det är brukaren som sedan får göra ett aktivt val vilken utförare som 

denna önskar.36 LOV har bidragit till att flera kommuner valt att införa valfrihetssystem 

och att fler privata utförare etablerat sig. Av Sveriges 290 kommuner har 158 stycken 

infört LOV, 18 stycken tagit beslut om ett införande och 46 stycken har tagit beslut om 

att inte införa LOV. Det är således en stor variation i hur kommunerna väljer att 

konkurrensutsätta sina verksamheter och gällande specifikt hemtjänsten är det 129 av 

dessa kommuner som under början av 2016 valt att publicera förfrågningsunderlag för 

omvårdnad, service och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.37 Valfrihetssystemet 

genererar automatiskt att medborgare, specifikt brukare, får mer inflytande över de 

välfärdstjänster som de erbjuds. Det ökade missnöjet över den ineffektiva offentliga 

																																																								
34 Ibid, s. 12-13. 
35 SFS 2008:962. 
36 Hartman, Laura (red.), 2011, Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd. 2. 
uppl. Stockholm: SNS förlag, 
http://www.sns.se/sites/default/files/konkurrensens_konsekvenser_pod_2.pdf, (2016-05-11), s. 
12. 
37 Sveriges kommuner och landsting, Valfrihetssystem i kommuner 2016 – Beslutsläget i 
införandet av LOV. 
http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/soci
alomsorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2016.8959.html, (2016-05-11). 	
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sektorn som nämndes ovan resulterade i en större efterfrågan av privata tjänster även 

inom välfärdsområdena. Utvecklingen mot valfrihetssystem och införandet av LOV 

möter således denna efterfrågan och torde öka medborgarens autonomi och nöjdhet över 

de individuella val som möjliggörs. Diskussionerna kring valfriheten är dock varierande 

och inte alla förespråkar valfrihet som ett sätt för medborgaren att bli mer autonom och 

självbestämmande. Rätten till likabehandling oavsett vilken regiform som verksamheten 

bedrivs i är en grundläggande aspekt i frågan om demokrati och förutsätter att fokus inte 

enbart läggs på de ekonomiska aspekter som ökad effektivitet som ofta belyses i 

diskussioner om valfrihet.38 

 

3.2 En kommunallag för framtiden 

Den 11 oktober 2012 kom regeringen med ett direktiv39 för att undersöka en eventuell 

modernisering av kommunallagen. Syftet med utredningen var att den särskilda utredaren 

skulle med fokus på medborgarens perspektiv komma med förslag på en ny och 

utvecklad kommunallag för att bättre möta de utmaningar som kommuner och landsting 

står inför.  

 

I 3 kap. 19 § kommunallagen framgår det inte hur uppföljningen av privata utförare inom 

kommunal verksamhet ska följas upp. Det enda som framgår är att kommunen ska 

säkerställa att sådan möjlighet ges. Det finns heller inga särskilda krav på att uppföljning 

ska ske och på vilket sätt detta i sådana fall skulle kunna utformas. Innan regeringens 

direktiv om en utredning för en ny kommunallag fanns det således inga krav på 

kommunerna att granska och följa upp verksamheter utförda av privata aktörer.40 

 

Utvecklingen mot fler privata aktörer i välfärden, menade regeringen i sitt direktiv, ökade 

behovet av en översyn av kommunallagen och regleringarna kring hur privat utförd 

verksamhet följs upp inom kommunerna. Även om mycket av den kommunala 

verksamheten utförs av privata aktörer ligger huvudansvaret hos kommunerna vilket 

																																																								
38 Rothstein & Blomqvist, 2005, s. 220. 
39 Dir. 2012:105: En kommunallag för framtiden. 
40 SOU 2013:53, s. 85-86.	
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väcker ett behov av att granska vilka regleringar kring uppföljning av verksamheterna 

som bör vidtas. Det yttersta ansvaret för verksamheten kommer alltid tillfalla kommunen 

och de ansvariga nämnderna. I 6 kap. 7§ kommunallagen framgår det att nämnderna 

innehar ansvaret över verksamheter även om de överlåtits i privat regi. Regeringen 

framställde i direktivet att en helhetsöversyn av detta område aldrig tidigare gjorts och att 

utvecklingen mot allt fler privata aktörer som det svenska välfärdssamhället går mot 

öppnar upp för en sådan granskning.41 

Utredningen beskrev i sitt delbetänkande den varierande graden av uppföljning mellan 

kommunerna. Utredningen hänvisar till rapporter från både Socialstyrelsen och KPMG 

som påvisar att uppföljningsarbetet behöver bli bättre och mer systematiskt42, något som 

var alldeles för otydligt utformat i kommunallagen innan utredningen lade fram sitt 

delbetänkande. Utredningen vill hävda att kommunallagen inte innefattar några vidare 

specifika riktlinjer för hur uppföljning av privat verksamhet ska gå till utan snarare att det 

i avtalsskedet ska framgå att den privata aktören har skyldighet att följa de regler som 

gäller för offentlig förvaltning och fullföljande av uppdrag.43  

Utredningen gav därför förslaget att utveckla kommunernas uppföljning mot ett mer 

strategiskt och systematiskt utförande genom att införa ett program med mål och riktlinjer 

för de kommunala verksamheter som överlämnas i privat regi. Kommunfullmäktige ska 

inför varje mandatperiod upprätta ett sådant program och det ska även framgå hur dessa 

mål och riktlinjer ska följas upp och hur insynen ska kunna tillgodoses allmänheten.44 

Den proposition45 som förslaget ledde fram till togs i laga kraft första januari 2015 som 

en del av kommunallagen. Utredningens bedömning resulterade dock även i en 

observation kring uppföljning av verksamhet i egen regi. I delbetänkandet framgår det att 

kommun och landsting även bör iaktta mål och riktlinjer för uppföljning av egen 

verksamhet på samma sätt som av den utförd av privata aktörer. Detta förklaras vidare ha 

																																																								
41 Dir. 2012:105. 
42 SOU 2013:53, s. 116-117. 
43 Ibid, s. 122.	
44 Ibid, s. 124-126. 
45 Prop. 2013/14:118. 
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sin grund i medborgarperspektivet, då de berörda medborgarna bör kunna lita på 

kvaliteten även i den verksamhet som kommunen själva bedriver. Även 

konkurrensneutraliteten diskuteras som en viktig aspekt för att inte skilja mellan 

verksamhetstyperna. Det saknas underlag för att hävda att sådan verksamhet bedriven av 

privata utförare ska särbehandlas vad gäller kontroll och uppföljning av likvärdig 

verksamhet.46 

Ett tilläggsdirektiv lades fram av regeringen för att undersöka möjligheten till att göra 

kommunallagen mer konkurrensneutral. Detta med bakgrunden av att utredningen i sitt 

delbetänkande lagt fram en bedömning av att kommunalt bedriven verksamhet bör följas 

upp på likvärdigt sätt som verksamhet i privat regi. Regeringen anför även i 

tilläggsdirektivet att ur ett medborgarperspektiv bör kvaliteten av kommunal verksamhet 

kunna säkerställas oberoende av utförare. Att särskilja mål och använda andra metoder 

för uppföljning för verksamhet i egen regi följer inte tanken om en konkurrensneutral 

välfärd.47 

 

3.4 Kommuner med kundvalssystem ser ett behov av uppföljning 
Kommuner med entreprenadmodell styr över vilka aktörer som får finnas på marknaden. 

Brukarna väljer inte själva vilken leverantör som de anser är bäst utan kommunen 

upphandlar de privata aktörerna utifrån pris och kvalitet. Kundvalssystem däremot kan 

införas av kommuner som vill att privata utförare ska ha möjlighet att fritt etablera sig 

inom de kommunala verksamheterna. LOV innebär således att kommunen frånsäger sig 

makten över vilka aktörer som får och inte får finnas på marknaden. Så länge de kriterier 

som styr verksamheten uppfylls av utföraren får denne etablera sig. Det är upp till 

brukaren att sedan välja vilken leverantör av tjänsten som denne vill ha.48 

 

I en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort framkommer det 

att kommuner som infört kundvalssystem i hemtjänsten själva ser ett ökat behov av 

																																																								
46 SOU 2013:53, s. 128. 
47 SOU 2015:24, s. 217-218.	
48 Jordahl, Henrik (red.), 2013, s. 23-24.	
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uppföljning. Ett annat fokus läggs på uppföljningen eftersom att kvaliteten i 

verksamheterna behöver säkerställas i enlighet med de föreskrifter som lagstiftningen 

förutsätter. En del kommuner i undersökningen vittnar även om att kundvalet har fått dem 

att öppna ögonen för att uppföljning är en viktig komponent, inte bara vad gäller de 

privata utförarna utan även inom den egna regin. Kommunerna som regelbundet arbetar 

med dessa frågor hävdar dessutom att uppföljningen ska genomföras likvärdigt mellan 

såväl privat som kommunal regi.49  

 

Undersökningen visar även att kommunerna ser andra fördelar med en regelbunden 

uppföljning och den information de kan tillhandahålla sina brukare genom denna. En 

rättvis bedömning från brukarnas perspektiv kräver att kvaliteten kan mätas och 

presenteras från olika perspektiv.50  

 

	  

																																																								
49 Stiernstedt, Göran och Hedberg, Balkå, Ann. Kundval i hemtjänsten – Erfarenheter av 
information och uppföljning. Rapport/Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting, 2009. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-459-6.pdf (2016-05-01), 
s. 54-55. 
50 Stiernstedt och Hedberg, Balkå, 2009, s. 56. 
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4. Tidigare forskning 
Leif Anjou lägger i en rapport om kommunpolitikens handlingskraft fram en analys av 

styrningen av kommunal verksamhet i ett antal kommuner. Anjou kommer fram till att en 

högre andel privata aktörer i kommunen har visat sig bidra till tydligare krav på utförarna 

vilket också smittar av sig på verksamheten i egen regi. Kraven på den egna 

verksamheten blir således högre och mer likvärdiga med de för privata utförare. Dessa 

kommuner har även ett tydligt system där utförarna, såväl kommunala som privata, 

utvärderas och följs upp av fristående och självständiga enheter. Kommuner med mer 

klassisk nämndförvaltning genomför en systematisk kontroll av privata utförare genom 

en självständig enhet medan den egna verksamheten kontrolleras internt. 51 

 

Genom konkurrensutsättningen blir kommunerna mer medvetna om de intressen som kan 

föregå ett visst handlande inom verksamheterna, såväl för privata utförare som för 

kommunala. Detta, menar Anjou, bidrar till att kommuner med betydande andel privata 

utförare även börjar ifrågasätta de egna incitamenten för att bedriva verksamheter. En 

strävan mot mer likvärdig uppföljning drivs även av viljan att agera konkurrensneutralt 

inom kommunen.52 Detta diskuteras även i David Osbornes och Ted Gaeblers bok Sluta 

ro, börja styra53 där de menar att offentlig verksamhet som får konkurrera med de privata 

aktörerna också får liknande resultat med avseende på kostnad och kvalitet inom 

verksamheterna.54 När offentlig verksamhet utsätts för konkurrens sker ett automatiskt 

urval eftersom de verksamheterna med låg kvalitet och höga priser selekteras bort och de 

med bra kvalitet till ett bra pris växer sig starkare. De uttrycker det som att ”konkurrens 

tvingar organisationerna att ständigt ömsa skinn. Om det finns noggranna metoder att 

mäta kvalitet sker det naturliga urvalet nära nog automatiskt.”55  Samtidigt tvingar 

konkurrens offentlig verksamhet att anpassa sig mer efter rådande efterfrågan och arbeta 

mot kundernas önskemål inom verksamheterna. Konkurrens kanske inte är något som 

																																																								
51 Anjou, 2011, s. 206-207 
52 Ibid, s. 213. 
53	Osborne, David & Gaebler, Ted, 2014, (2 uppl.), Sluta ro, börja styra. Stockholm: Hjalmarson 
& Högberg	
54 Ibid, s. 74 
55 Ibid, s. 76. 
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organisationer välkomnar med öppna armar men det öppnar upp för förnyelse och en 

ökad vilja att arbeta mot utveckling, menar Osborne och Gaebler.56 

 

Att konkurrens och valfrihet ger ökad autonomi för medborgaren kan av ovanstående 

diskussion konstateras. Anjou har observerat att brukarnas intressen och kvalitetskrav blir 

centrala för verksamheterna i kommuner med fritt val. Detta på grund av att utförarna blir 

beroende av brukarnas val. Risken för att en brukare byter utförare genererar samtidigt att 

klagomål och synpunkter från brukarna oftast tas på större allvar i kommuner där privata 

utförare är ett vanligt inslag. Styrningen av verksamheterna blir mer kundorienterad med 

hjälp av kundvalssystemet.57  

 

Detta kundorienterade perspektiv tas även upp i Bo Rothstein och Paula Blomqvist bok 

Välfärdsstatens nya ansikte där det diskuteras att valfriheten inom offentlig verksamhet 

bidragit till att tillmötesgå medborgarnas allt större individualistiska tänkande. De menar 

att det finns ett stort intresse för valfrihet bland medborgarna även om de poängterar att 

det är relativt få som utnyttjar denna förmån. Likt Anjou, som diskuterar utförarnas risk 

för att bli bortvalda och hur det påverkar deras fokus på brukarnas intressen, menar även 

Rothstein och Blomqvist att utförarnas vetskap om detta ökar incitamenten att ha en 

större mottaglighet gentemot brukarnas åsikter. Detta anser de även kan hjälpa till att 

stärka den generella välfärdspolitikens legitimitet.58 På samma sätt går det att se att 

valfrihet även ökar acceptansen, och därmed även legitimiteten, kring den solidariskt 

finansierade svenska välfärden vilket bidrar till en positiv syn på fler privata utförare 

inom offentlig verksamhet.59 

 

Detta leder till ytterligare ett perspektiv på valfriheten som en del av medborgarnas rätt 

till likvärdig behandling oavsett i vilken regiform som välfärdsverksamheter utförs. 

Demokratiaspekten förutsätter att kvalitet inom offentliga verksamheter är likvärdig 

																																																								
56 Ibid, s. 71-72.	
57 Anjou, 2011, s. 206. 
58 Rothstein och Blomqvist, 2005, s. 222-223. 
59 Ibid, s. 219. 
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oavsett vem som är utförare och att medborgarna har rätt till likabehandling.60 Tydliga 

system för uppföljning med specifika indikatorer på kvalitet är således viktiga 

beståndsdelar i arbetet för en likvärdig kvalitet mellan olika verksamheter inom 

välfärden.61  

 

Som tidigare framgick i genomgången av regeringens tilläggsdirektiv samt utredningens 

slutbetänkande fanns ett fokus att undersöka vidare om kommunallagen kunde göras mer 

konkurrensneutral mellan utförare av välfärdstjänster.62 Anjou lyfter detta perspektiv 

genom en diskussion om huruvida kommuner med högre andel privata utförare i större 

utsträckning likställer dessa med sin egen verksamhet genom bland annat 

ersättningssystem. Detta har visat sig, i hans undersökning, sammanfalla väl med 

kommuner som även har beställare/utförarmodellen där prestationsersättning utgår till 

såväl privata utförare som kommunala. En mer traditionell nämndförvaltning i 

kommunerna tenderar att resultera i en tydlig distinktion mellan den egna och den privata 

verksamheten. 63 Som ett resultat av en hög andel privata utförare i kommunen lyfter 

således Anjou fram att styrningen av verksamheterna blir tydligare oavsett vilken 

regiform det gäller. Detta diskuterar han utifrån idén om att när fler privata utförare 

etableras inom verksamhetsområdet märks en tydlig skillnad mellan dessa och de 

kommunala utförarnas intressen. För att undvika att de privata utförarna agerar utifrån 

egenintressen på kommunens bekostnad krävs det att tydliga riktlinjer för verksamheterna 

utarbetas och att uppföljningen av densamma blir en prioriterad fråga inom kommunen. 

Uppdragsbeskrivningarna blir således tydligare och den utökade uppföljningen anförtros 

till en extern enhet istället för att genomföras av kommunen själv. Denna insikt, menar 

Anjou, kan delvis motivera att kommunen själva även börjar ifrågasätta de eventuella 

egenintressen som kan förekomma i den egna verksamheten, men han poängterar dock att 

den mest tongivande anledningen till att kommuner med betydande andel privata utförare 

likställer dessa med sin egen regi beror på deras vilja att agera konkurrensneutralt. 

																																																								
60 Ibid, s. 220. 
61 Ibid, s. 231-232.	
62 Se Kapitel 3: Bakgrund. 
63 Anjou, 2011, s. 205.  
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Samma förutsättningar, lika villkor i alla avseenden och tydligare beskrivningar av 

uppdragen leder till att hanteringen av regiformerna blir likvärdig.64  

 

Den forskning som presenterats ovan fyller ett syfte genom att understödja den 

kommande analysen och diskussionen av det insamlade materialet. 

  

	  

																																																								
64 Ibid, s. 213. 
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5. Analys av de utvalda kommunernas uppföljningsarbete 
I det här kapitlet presenteras den analys som gjorts utifrån de intervjuer som genomförts i 

kommunerna. I Linköpings kommun har intervjuer gjorts med äldrenämndens vice 

ordförande Fredrik Lundén samt kvalitets- och utvärderingskontorets chef Mattias Bly. I 

Eskilstunas kommun har intervjuer genomförts med vård- och omsorgsnämndens 

ordförande Mikael Edlund samt uppdragsenhetens chef Cecilia Palm Siösteen. Den 

inledande beskrivningen av uppföljningsarbetet i respektive kommun baseras på de fakta 

som framkommit under intervjuerna. 

 

5.1 Linköpings kommun 

5.1.1 Uppföljningsarbetet i Linköpings kommun 

Kvalitets- och utvärderingskontoret bildades för 3,5 år sedan med syftet att värna om 

uppföljningsarbetet och dess resurser. Uppföljningsarbetet är en central fråga för 

nämnden och den arbetas med på olika sätt där kvalitets- och utvärderingskontoret är det 

formella organet för detta arbete. Här ligger fokus på enbart uppföljnings- och 

utvärderingsarbete där flera planeringsledare och utredare bedriver arbetet. Syftet med 

kvalitets- och utvärderingskontoret är att följa upp kvalitet genom att följa upp avtalen 

och de förfrågningsunderlag som är grunden för själva beställningen från nämnden. 

Äldrenämnden är den enhet som beställer verksamheten av såväl privata utförare som av 

den kommunala utföraren Leanlink som styrs av utförarstyrelsen. 

 

Äldrenämnden beslutar varje år om en uppföljningsplan med fokusområden som 

kvalitets- och utvärderingskontoret ska följa. Dock föreligger det samarbete i 

utformningen av dessa dokument mellan båda parterna. Uppföljningsplanen kan variera 

från år till år och fokuserar på det som är aktuellt att följa upp för stunden. Senaste året 

har just hemtjänsten fått stort fokus. Andra anledningar kan vara att tidigare 

uppföljningar har indikerat på specifika saker samt att socialförvaltningen har sett vissa 

saker inom den individuppföljning som de tillhandahåller.  
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5.1.2 Analys av dokument 

I denna analys kommer Riktlinjer för uppföljning 65 , Äldrenämndens 

kvalitetsuppföljningsplan 201666, Projektplan för uppföljning av hemtjänstutförare67 samt 

två uppföljningsrapporter68 att tas upp. Materialet har tillhandahållits av kvalitets- och 

utvärderingskontoret.  

 

I enlighet med den nya lagstiftningen angående program för uppföljning av privata 

utförare69 har Linköpings kommun sammanställt riktlinjer för uppföljning som även legat 

till grund för äldrenämndens mer specifika plan för uppföljning. I Riktlinjer för 

uppföljning redogör nämnden för den likvärdighet som råder mellan privata och 

kommunala utförare genom formuleringen:  

 

Kontoret följer inte bara upp privata utförare utan även de verksamhetsuppdrag 

som kommunens egna utförare (Leanlink) har. Historiskt sett har Omsorgs- och 

äldreförvaltningen behandlat den kommunala utföraren som om det vore ett externt 

bolag, vilket innebär att de verksamhetsuppdrag som Leanlink har är utformat som 

ett avtal i likhet med de avtal som de privata utförarna har.70 

 

Tydligt är att Linköpings kommun och äldrenämnden inte särskiljer de olika 

regiformerna. Avtalen som råder för de privata utförarna upprättas även med den 

kommunala aktören Leanlink. I dokumentet framkommer det även att genom denna 

struktur skapas en helhetssyn över alla verksamheter för de berörda tjänstemännen och 

politikerna. Vidare fastslås det att alla enheter ska vara föremål för uppföljning under året 

och detta på en strukturell nivå och utifrån de aktuella intresseområden som råder för 

tillfället. Vikt läggs även vid konkurrensneutralitet mellan utförarna och att avtalen är en 

																																																								
65 Linköpings kommun, Riktlinjer för uppföljning, antaget 2015-10-05, diarienummer: On 2015-
348, Än 2015-608. 
66 Linköpings kommun, Äldrenämndens Kvalitetsuppföljningsplan 2016, diarienummer: Än 
2015-665. 
67 Linköpings kommun, Projektplan – uppföljning hemtjänstutförare, antagen 2015-06-12. 
68 Linköpings kommun, Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015, diarienummer: 2015-531. 
Linköpings kommun, Avtal- och verksamhetsuppföljning 2015, diarienummer: 2015-430.  
69	Prop. 2013/14:118.	
70 Riktlinjer för uppföljning, s. 4. 
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del av arbetet med detta. Genom att följa upp utförarnas förhållningssätt till avtalen kan 

konkurrensneutralitet upprätthållas.71  

 

I Riktlinjer för uppföljning anges även det arbete mot en förbättrad uppföljning av 

kvalitet som nämnden valt att arbeta mot. En ny uppföljningsenhet på strategisk nivå ska 

upprättas under 2016 och ska bidra med ett antal förbättringar inom bland annat metodval 

och dess modeller, tydligare rutiner, ramverk och arbetssätt samt en bättre reflektion över 

arbetssätten och metoderna som används. Väsentligt är att det är kvaliteten som ämnas stå 

i fokus i det nya arbetet. Vidare poängteras att den stärkta uppföljningen påverkas av 

uppföljningsenhetens fristående roll och att den ska värnas.72   

 

Vad gäller medborgarinsyn och brukarnas del i uppföljningen beskrivs i dokumentet att 

”uppföljningen under de kommande åren genomsyras av brukarnas berättelser om den 

vård och omsorg som de får.”73  Även brukarundersökningar genom enkäter är en 

uppföljningsmetod som används kontinuerligt. Detta kombineras med ett samarbete med 

socialkontoret som genomför individuppföljning inom verksamheterna och där brukarnas 

åsikter får genomsyra uppföljningen. Medborgarinsynen säkerställs genom ett aktivt 

arbete med publicering av all uppföljning som rör såväl kommunala Leanlink som privata 

utförare. Materialet publiceras på Linköpings kommuns hemsida. För att ytterligare nå ut 

till brukare som av olika skäl inte själva kan delta i andra forum ska årliga besök i 

verksamheterna genomföras av planeringsledare på omsorgskontoret tillsammans med 

politiker. Detta görs för att säkerställa den demokratiska aspekten genom att brukarna kan 

påverka sin vård.74  

 

I äldrenämndens kvalitetsuppföljningsplan 2016 redovisas i stort sett samma 

förutsättningar som i Riktlinjer för uppföljning eftersom att det är en vidareutveckling av 

denna men mot specifikt äldrenämndens verksamheter. Inte heller i Projektplan för 

																																																								
71 Ibid, s. 4.	
72 Ibid, s. 5-6. 
73 Ibid, s. 6. 
74 Ibid, s. 8-9.	



27	

uppföljning av hemtjänstutförare framkommer något mer utöver ovan presenterad 

information. 

 

De två uppföljningsrapporterna avser uppföljning av den kommunala utföraren Leanlink 

samt den privata utföraren Humana, båda genomförda av kvalitets- och 

utvärderingskontoret. I rapporterna framgår det att metodvalen samt fokusområden är 

desamma i uppföljningen av de båda verksamheterna. Intervjuer gjordes separat med 

såväl personal som ledning. I uppföljningen granskades även genomförandeplaner, 

ekonomi och personalkompetens innan besöket ägde rum. 75  Förutsättningarna för 

uppföljning mellan kommunal och privat regi är således densamma och kan ses som 

likvärdig. 

 

5.1.3 Analys av intervjuer 

Som framkom tydligt i ovan granskade dokument förmedlade även Mattias Bly den 

avtalssituation som Linköpings kommun valt att ha även med den kommunala utföraren 

Leanlink, på samma sätt som för de privata utförarna. Bly menade att ur ett 

uppföljningsperspektiv är detta väldigt positivt då ingen skillnad görs mellan vilken 

utförare uppföljningen gäller. ”Om vi hör att det är något strul med Leanlink i det här 

området […], äldreombudsmannen får mycket klagomål eller vad det är. Då kan jag 

plocka fram avtalet oavsett vilken utförare det är.”76 Vidare berättar Bly att kommunen 

valt att ha beställare/utförarmodellen vilket resulterar i att Linköping inte, likt andra 

kommuner, har systemet att beställaren även är utföraren av verksamheten. 

 

Mattias Bly berättar att Linköpings kommun idag har 19 av 20 privata utförare inom 

hemtjänsten. Det är allt ifrån de stora Attendo Care, Humana, Vardaga och Alleris till 

små lokala företag. Den kommunala utföraren Leanlink har 38,5 % av verksamheterna, 

resten ligger ute bland de privata utförarna. Ingen skillnad görs i uppföljningen av 

verksamheterna, förklarar Bly och menar att det som väljs ut att följas upp baseras på ett 

behov.  

																																																								
75 Avtals- och verksamhetsuppföljning, Dnr 2015-430/Dnr 2015-531, s. 1 i respektive dokument. 
76 Bly, Mattias, chef på kvalitets- och utvärderingskontoret i Linköping, intervju 2016-05-04.	
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Fredrik Lundén, vice ordförande för äldrenämnden, tror att andelen privata utförare i 

kommunen påverkar uppföljningsarbetet. Han beskriver att Linköping har en 

framgångsfaktor i konkurrensen mellan utförarna: 

 

En framgångsfaktor skulle jag säga, för den äldreomsorg vi har, det är att man har 

behandlat utförare lika. Man har struntat i om det är en kommunal utförare eller om 

det är Attendo eller Humana. Alla behandlas lika. Man har upphandlat i konkurrens 

och man har fått lägga anbud och beskriva hur man ska göra med hemtjänsten, vad 

man har för kvalitetsledningssystem, hur man utbildar personal […]. Det tror jag är 

en nödvändighet om man ska kunna jobba med privata och kommunala utförare.77 

 

Lundén tror det är fel att hålla fokus på en typ av utförare. ”För när vi tittar på omsorgen 

i stort så kan vi inte säga att det är någon specifik utförare som är bättre eller sämre än 

någon annan.”78 Att man i upphandlingsskedet måste beskriva sin verksamhet och hur 

man ämnar jobba med kvalitetsuppföljning och personalutbildning, tror Lundén, 

stimulerar. Både Lundén och Bly menar att den kommunala utföraren blir tvungen att 

tänka nytt och tvingas konkurrera vilket föder effektivitet. Konkurrensen mellan 

regiformerna föder således kvalitet. 

 

Den politiska färgen i kommunen, tror Bly, är något annat som påverkar uppföljningen. 

Linköping, som i de senaste valen har bytt majoritet när den nationella nivån har gjort 

det, har efter skiftet i valet 2014 fått en hårdare uppföljningslinje. Tidigare, menar Bly, 

låg fokus på att hjälpa nya företag in i hemtjänsten. Kommunen skulle ge stöd och hjälpa 

till rätta med problem som uppstod. Den nya majoriteten har istället riktat in sig på att 

utförarna ska göra rätt och om avtalen inte uppfylls sägs avtalen upp.  

 

Det man ändå kan se, tror jag, är väl en effekt av att Linköping har upphandlat 

verksamhet och egentligen all verksamhet. Så den kommunala verksamheten har 

också lagt anbud, de har inte fått några verksamheter skyddade. Andra kommuner 

																																																								
77 Lundén, Fredrik, vice ordförande i äldrenämnden i Linköpings kommun, intervju 2016-05-04. 
78 Ibid. 



29	

gör ju så ”att den här enheten ska vi upphandla” men då får inte kommunala 

utförare vara med där, utan då upphandlar man den bland privata bara. Här har 

man ju gjort hela tiden så att den kommunala utföraren i Linköping har varit 

tvungen att effektivisera sig på ett annat sätt tror jag. På helheten är det ju ett 

kännetecken för Linköping att vi har väldigt låga kostnader för äldreomsorg, och 

om vi tittar på brukarundersökningar så har vi inte lägre nöjdhet än andra. Så det 

har varit en effekt tror jag.79 

 

Hemtjänsten har varit ett särskilt prioriterat område det senaste året eftersom att de märkt 

av en del problem inom verksamheterna. ”Då lade vi upp en plan för vad som skulle 

följas upp för alla, och så har vi använt samma mallar, samma frågeguider, samma 

intervjuer.”80 Uppföljningen har syftat till att vara aktörsinriktad med fokus på den 

enskilda utföraren, samtidigt som en presentation av hemtjänsten i sin helhet ska läggas 

fram under juni 2016.  

 

Ett system som Linköpings kommun ämnar sjösätta under året är insatsregistrering där 

hemtjänsten dels ska kvalitetssäkras genom att fungera utan nycklar, dels att besöken 

loggas samt att kontinuiteten bland besökarna kan mätas på ett annat sätt. Mattias Bly 

förklarar att det är utifrån den utförda tiden som utförarna får betalt och de räknar med att 

tiden kommer gå ned när det nya systemet införs. Detta blir även en viktig kvalitetsfaktor 

när det kommer till att jämföra utförarna menar Bly. ”Alla hävdar ju att de själva är mest 

seriösa, men då får vi ju svart på vitt […]. Ska vi följa upp på lika villkor så ska 

utförandet vara på lika villkor.”81  

 

5.2 Eskilstunas kommun  

5.2.1 Uppföljningsarbetet i Eskilstunas kommun 

I Eskilstunas kommun är det vård- och omsorgsnämnden som ger direktiv och uppdrag åt 

de tjänstemän inom vård- och omsorgsförvaltningen som arbetar med verksamheterna 

																																																								
79 Bly, Mattias. 
80 Ibid. 
81 Ibid.	
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inom detta område. Vård- och omsorgsförvaltningen är uppdelad i tre enheter med olika 

ansvarsområden: uppdragsenheten, utförarverksamheten och biståndskontoret. 

Uppdragsenheten är den enhet som ansvarar för beställning och uppföljning av 

verksamheter. 

 

I Eskilstunas kommun har LOV inte införts och kommunen har, genom upphandling, 

endast haft Attendo som privat utförare under tidigare år. Attendo sade själva upp avtalet 

under 2015 och har sedan början av 2016 inte längre något avtal med kommunen. Nytt 

avtal ska förhandlas fram med annan utförare framöver. Grunden för uppföljningsarbetet 

återfinns i de uppdragsbeskrivningar som gäller för respektive verksamhetsområde. Med 

de externa aktörerna tecknas avtal som i sin tur ligger till grund för uppföljning av deras 

verksamhet. Uppdragsenheten står för allt uppföljningsarbete av både kommunal och 

privat verksamhet.  

 

5.2.2 Analys av dokument 

I denna analys kommer avtalsuppföljning av hemtjänstområde Snopptorp 82  och 

verksamhetsuppföljning av hemtjänstområde Husby83 presenteras. En kort genomgång av 

hur uppdragsbeskrivning84 av hemtjänst i kommunal regi fungerar i uppföljningsarbetet 

kommer även läggas fram.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen tillhandahåller inte samma uppdragsbeskrivningar för 

verksamhet i kommunal regi som för verksamhet i privat regi. Uppdragsbeskrivningen 

för hemtjänst redogör för de uppdrag som gäller för den kommunala verksamheten där 

																																																								
82 Eskilstunas kommun, Avtalsuppföljning hemtjänstområde Snopptorp våren 2015. 
http://www.eskilstuna.se/Global/VF/Verksamhetsuppföljning/Verksamhetsuppföljning%20våren
%202015/Avtalsuppföljning%20hemtjänstområde%20Snopptorp%202015.pdf, (2016-05-12). 
83 Eskilstunas kommun, Verksamhetsuppföljning: hemtjänst, hösten 2014 – hemtjänstområde 
Husby, 2014-12-10. 
http://www.eskilstuna.se/PageFiles/136506/Verksamhetsuppföljning%20hösten%202014/Verksa
mhetsuppföljning,%20hemtjänstområde%20Husby,%20hösten%202014.pdf, (2016-05-12). 
84 Eskilstunas kommun, Uppdragsbeskrivning: hemtjänst, Vård- och omsorgsförvaltningen, 
2015-03-01. 
http://www.eskilstuna.se/Global/VF/Uppdragsbeskrivningar/Uppdragsbeskrivning%20Hemtjänst
%202015.pdf (2016-05-12). 
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uppdragsenheten fungerar som beställare och utförarverksamheten som utförare inom 

vård- och omsorgsförvaltningen. 85  Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för att 

säkerställa en god kvalitet inom verksamheterna. Denna uppdragsbeskrivning ligger 

sedan till grund för den interna uppföljning som uppdragsenheten utför. För den privata 

utföraren tecknas istället ett avtal utifrån ett förfrågningsunderlag för upphandling. 

Således utgörs inte grunden för uppföljningen av samma dokument för verksamheterna.  

 

I de två rapporterna verksamhetsuppföljning och avtalsuppföljning framgår det att 

bakgrunden till uppföljningen inte är densamma. Dock framgår det i rapporterna att 

uppföljningen utförts på samma sätt med likadana metoder avseende materialinsamling. 

Båda verksamheterna har fått dokumentation och avvikelser granskat, enhetscheferna har 

svarat på en enkät och intervjuer har genomförts ute i verksamheterna med 

omvårdnadspersonalen. Uppföljningen har utförts av samma enhet inom förvaltningen 

men det måste poängteras att det inte är någon fristående enhet. Uppdragsenheten som 

både är beställare och utvärderare av såväl den egna regin som den utförd av privata 

aktörer blir således inte helt opartisk gentemot den egna regin.  

 

I rapporterna tas resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning upp som 

underlag. Genom detta kan det tolkas att brukarnas åsikter får genomslag i uppföljningen 

då Eskilstunas kommun väljer att jämföra sina egna resultat med det nationella som en 

indikator på hur god verksamheten i kommunen är.  

 

5.2.3 Analys av intervjuer 

Mikael Edlund, vård- och omsorgsnämndens ordförande, förklarar att anledningen till att 

Eskilstunas kommun inte har infört LOV beror på att de inte anser att det ger någon högre 

kvalitet utan endast att det genererar dyrare verksamhet. De tycker sig se att andra 

kommuner som infört LOV inte har erhållit en högre kvalitet utan endast att valfriheten 

har blivit större och till en högre kostnad. Han beskriver att de är noga med att ha samma 

																																																								
85 Ibid. 
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metoder för uppföljning och att samma personer utför den i både de egna verksamheterna 

och i den privata som Attendo tidigare tillhandahöll.  

 

Det ser vi som en kvalitetsaspekt. Från beställarens sida är det oerhört viktigt att 

vi vet att det är samma frågor, samma metod, att det är samma personer som gör 

utvärderingarna men som även gör analyserna. […] Det är egentligen det värsta 

som finns om vi får olika frågeställningar och olika analyser på samma sorts 

verksamhet, då kan du ju inte göra en bedömning om det är korrekt eller inte. Vi 

har varit noga med det [...].86  

 

Detta förmedlar även uppdragsenhetens chef Cecilia Palm Siösteen genom att beskriva 

hur uppföljningsarbetet är utformat inom förvaltningen. Hon poängterar att när 

uppdragsbeskrivningarna och förfrågningsunderlagen framställs finns aldrig incitament 

att formulera olika krav beroende på om det är kommunala eller privata utförare. Tanken 

är att det ska vara samma krav för alla. Eskilstunas kommun har inte i dagsläget något 

avtal med den tidigare privata utföraren Attendo men Palm Siösteen menar att avtalen 

med externa utförare följs upp på samma sätt som den kommunala verksamheten.  

 

Det är ju det som vi på uppdragsenheten ska värna. Vi är ju lite särskilda från 

utförarverksamheten så att vi kan garantera det. Därför följer vi ju upp externa på 

samma sätt, med samma verktyg och tittar på samma frågor.87 

 

Edlund framhäver även han att det är viktigt att få en jämförbar uppföljning mellan 

verksamheterna oavsett regiform. Eftersom att kommunen endast har haft en privat 

utförare inom äldreomsorgen så har de varit med i varje jämförelse, förklarar Edlund. 

Eftersom att Attendo arbetat gentemot kommunen via ett avtal medan den kommunala 

verksamheten styrs av nämnden och förvaltningen själva finns det såklart en risk för 

särbehandling mellan de båda regiformerna menar Edlund. ”Risken finns alltid, för om du 

har egen regi, och en sådan stor del egenregi som vi har, så kan du alltid rätta till saker 

																																																								
86 Edlund, Mikael, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eskilstunas kommun, intervju 2016-
05-05. 
87 Palm Siösteen, Cecilia, chef för uppdragsenheten i Eskilstunas kommun, intervju 2016-05-20. 
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som inte blir rätt.” 88  Palm Siösteen förstår även hon att det kan finnas risk för 

särbehandling mellan de olika regiformerna men menar samtidigt att hon tycker 

Eskilstunas kommun hanterar det bra. Uppdragsenhetens roll är, som tidigare nämnts, 

något särskild från övriga enheter för att säkerställa detta. ”Jag känner inte att vi skulle 

framhålla vår egen verksamhet och inte de externa. Vi har en väldigt god uppfattning om 

de externa som vi har […].”89 Medborgarna ska vara garanterade samma service och stöd 

oavsett vem det är som utför verksamheterna menar hon och därför används samma 

verktyg för uppföljning. 

 

I Eskilstuna kommun är uppföljning av kvalitet en högt prioriterad fråga. Palm Siösteen 

anser att nämnden tar frågorna på stort allvar och engagerar sig i arbetet för bättre 

verksamheter. Edlund tror att Eskilstunas kommun granskar sina privata utförare mer 

intensivt än andra kommuner som har fler externa aktörer. Resultatet av detta, menar 

Edlund, blir att Eskilstunas tidigare privata utförare Attendo har levererat bättre kvalitet 

där, än samma företag i andra kommuner gör. ”Eftersom att de är en liten del av 

verksamheten här så kan de inte leverera dåliga resultat. Det är min egen analys av 

det”.90  

 

Årligen använder sig Eskilstunas kommun av Sveriges kommuner och landstings ”Nöjd 

kund index” (NKI). De gör då en analys av skillnaden mellan insatskapital och de resultat 

som produceras. Edlund förklarar att de genom denna analys kan se att Eskilstuna har en 

hög kvalitet i förhållande till det insatta kapitalet. Den privata utföraren Attendo har haft 

en något lägre ersättningsnivå än de kommunala verksamheterna. Palm Siösteen förklarar 

vidare att den återkoppling på NKI som Eskilstunas kommun får från SKL används i 

målsättningen i verksamhetsplanen och fungerar som en jämförelse mot andra kommuner 

i landet.  

	

Det material som ligger till grund för uppföljningsarbetet återfinns i det som är 

överenskommet med utförarna genom uppdragsbeskrivningarna och avtalen förklarar 
																																																								
88 Edlund, Mikael. 
89 Palm Siösteen, Cecilia. 
90 Edlund, Mikael. 
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Palm Siösteen. Utifrån detta skapar de frågeställningar som verksamhetsuppföljningarna 

baseras på. Edlund poängterar också att det viktigaste är att aldrig särskilja på det 

grundläggande uppdraget. Det handlar om att erbjuda medborgarna en adekvat och säker 

vård och omsorg. ”Ska vi följa upp det så måste vi vara så ärliga mot varandra så att 

man inte använder olika instrument, metoder och personer. Utan det är oerhört viktigt 

för oss att de siffror vi får är något vi kan lita på.”91 

 

	  

																																																								
91 Ibid. 
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6. Jämförande analys 
I detta kapitel ämnar jag diskutera de båda fallen och jämföra dem utifrån den forskning 

som presenterats tidigare. Diskussionen kommer utgå ifrån de delfrågor som ställdes i 

kapitel ett. 

 

Inledningsvis kan det utifrån intervjuerna konstateras att båda kommunerna värnar om att 

det inte ska råda någon skillnad mellan utförarna av hemtjänsten och att uppföljningen 

ska vara likvärdig. Detta hänvisas till behovet av jämförbara resultat mellan aktörerna. 

Det som dock går att diskutera är hur kommunerna väljer att utforma sin uppföljning och 

hur den förhåller sig till vad denna undersökning definierar som en likvärdig uppföljning. 

Det är med denna utgångspunkt som diskussionen kommer föras för att se vilka 

skillnader som eventuellt finns mellan de valda kommunerna.  

 

Linköpings kommun visar upp ett väldigt tydligt sätt att hantera uppföljningen av både 

kommunal och privat verksamhet. Både i de dokument som granskats och i de intervjuer 

som genomförts framkommer det samstämmiga uppgifter om hur uppföljningen går till 

och under vilka förutsättningar som uppföljningen förhåller sig mellan kommunal och 

privat regi. Ingen skillnad görs mellan de båda och detta beskrivs även väldigt utförligt i 

de riktlinjer för uppföljning som kommunen utgår ifrån. Leif Anjous teori om kommuner 

med hög andel privata utförare och deras sätt att följa upp verksamhet på knyter an till 

Linköpings modell. De använder sig av en extern enhet för uppföljning och gör ingen 

skillnad på i vilken regiform som verksamheterna bedrivs. Samtidigt är riktlinjerna för 

uppföljning väldigt tydliga och samma dokument används för uppföljning av båda 

regiformerna.  

 

Eskilstunas kommun, som inte infört LOV och således inte har privata utförare i sin 

verksamhet i samma utsträckning som Linköpings kommun, uppvisar inte samma 

tydlighet i sin uppföljning i de granskade dokumenten. Det underlag som har gått att 

granska och analysera har påvisat att inget konkret dokument för hur uppföljningen ska 

gå till eller vilka riktlinjer som gäller finns i kommunen. Den kommunala verksamheten 

följer en uppdragsbeskrivning som även ligger till grund för uppföljningen. Mellan 
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kommunen och den tidigare privata utföraren har avtalet för upphandlingen reglerat 

kraven på verksamheten och legat till grund för uppföljningen. Dock framhåller de 

intervjuade i Eskilstuna att någon skillnad mellan verksamheterna inte görs när det 

kommer till metoder och tillvägagångssätt för uppföljningen vilket också syns i de 

uppföljningsrapporter som granskats. Samma frågor och struktur råder oavsett vilken 

regiform som verksamheterna har. I Eskilstuna kan konstateras att det råder, som Anjou 

beskriver, en klassisk nämndstyrning. Uppdragsenheten som ansvarar för uppföljningen i 

Eskilstunas kommun svarar till Anjous teori om att nämndstyrda kommuner inte har en 

extern enhet som utvärderar och följer upp verksamhet. Uppdragsenheten är en del av 

vård- och omsorgsförvaltningen vilket innebär att en viss subjektivitet gentemot den 

kommunala verksamheten kan förekomma. I sitt förhållande till den privata aktören 

fungerar uppdragsenheten som en extern enhet vilket möjligtvis kan påverka 

uppföljningen. Chefen för uppdragsenheten framhåller dock i sin intervju att även om 

risken för partiskhet finns tycker hon att kommunen hanterar det bra. 

 

Viktigt att poängtera i anslutning till ovanstående diskussion är att det råder olika typer 

av inköpsmodeller mellan kommunerna vilket kan vara en orsak till de olika synsätten på 

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och hur likvärdigheten mellan 

kommunalt och privat uppföljningsarbete ser ut. Linköpings kommun använder sig av en 

beställare/utförarmodell som innebär att avtalssituationer råder mellan alla utförare och 

den beställande äldrenämnden. Således särskiljs inte regiformerna från varandra och en 

likvärdig uppföljning blir enklare att genomföra när utgångpunkterna är exakt samma. 

Eskilstunas kommun i sin tur har haft ett upphandlat avtal med sin privata utförare vilket 

innebär att detta avtal särskiljs från den uppdragsbeskrivning som den kommunala 

egenregin följer i sina verksamheter. Trots att kommunen värnar om en likvärdig 

uppföljning följs den inte av exakt samma dokument och riktlinjer, vilket kan påverka 

utformningen av uppföljningen.  

 

Konkurrenssituationen som råder i de båda kommunerna är väldigt olik och även detta 

påverkar uppföljningen. I linje med Anjous tanke om konkurrens och dess påverkan på 

medvetenheten kring kommunens egna incitament för bedrivande av verksamhet, kan det 
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utifrån intervjuerna i Linköpings kommun tolkas att konkurrensen har medfört att 

kommunen har gått mot en mer likvärdig uppföljning för att säkerställa att 

verksamheterna behandlas på samma sätt och granskas utifrån samma förutsättningar. 

 

Vad gäller medborgarnas, och då framför allt brukarnas, insyn och påverkan på 

verksamheterna kan även den relateras till hur uppföljningsarbetet hanteras inom 

kommunerna. Valfriheten i sig öppnar upp för brukarna att själva styra över sin placering 

och valet av utförare. Brukarnas åsikter och önskemål väger tyngre för utförarna, som 

Anjou samt Rothstein och Blomqvist beskriver i sin forskning, vilket också är något som 

framkom i intervjuerna i Linköpings kommun. När utförarna, såväl kommunala som 

privata, behandlas lika utifrån samma förutsättningar genererar även det att medborgarna 

får en likvärdig insyn i båda regiformerna. Kvalitets- och utvärderingskontorets chef 

uttrycker även betydelsen av att Linköpings kommun har en äldreombudsman som tar 

emot synpunkter och klagomål från brukare. Det blir en demokratisk aspekt på 

uppföljningen som säkerställer att brukarnas ord får betydelse i arbetet med kvalitet och 

uppföljning. I Eskilstunas kommun är självfallet frågan om kvalitet inom 

hemtjänstverksamheten en viktig fråga. Det som dock går att lägga fram är huruvida 

brukarnas demokratiska rättighet om en likvärdig behandling får utrymme när 

uppföljningen av hemtjänsten inom Eskilstuna inte utgår från samma dokument och 

riktlinjer för utförarna. Att analysera hur kvaliteten upplevs av brukare i de olika 

kommunerna i förhållande till hur likvärdig uppföljningen ser ut mellan de olika 

utförarna skulle ytterligare bidra till denna aspekt av diskussionen, men är något som inte 

kommer beröras vidare i detta arbete. 
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7. Slutsatser och vidare forskning 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån analysen 

och diskussionen av intervjuerna och dokumenten. Slutsatsen ämnar svara på arbetets 

huvudsakliga frågeställning. Vidare diskuteras även kort om arbetet kan generaliseras till 

att gälla fler kommuner samt fortsatt forskning som skulle kunna bidra ytterligare till 

arbetet. 

 

7.1 Slutsatser 

Utifrån min analys kan slutsatsen dras att antalet privata utförare inom kommunen 

påverkar uppföljningens utformning och struktur. Tydliga dokument har framställts i 

Linköpings kommun där ingen skillnad mellan regiformerna görs. Behovet av en 

likvärdig uppföljning kommer automatiskt när antalet utförare blir fler och uppföljningen 

behöver bli mer systematisk och tydlig. Det går inte att säga att Eskilstunas kommun med 

erfarenhet av endast en privat utförare inom hemtjänsten bedriver en helt ojämlik 

uppföljning, då metoder och tillvägagångssätt är desamma mellan de olika regiformerna. 

Det som dock går att konstatera är att systematiken kring uppföljningen och formulering 

av riktlinjer och struktur skiljer sig mellan de undersökta kommunerna. 

 

En annan slutsats av undersökningen är att konkurrenssituationerna som råder i de båda 

kommunerna ter sig väldigt olika och detta kan påverka utformningen av uppföljningen. I 

Linköpings kommun råder full konkurrens eftersom att LOV införts vilket också skapar 

ett annat behov av en likvärdig uppföljning mellan verksamma aktörer än i Eskilstunas 

kommun där endast en upphandlad extern utförare har verkat inom hemtjänsten. 

Konkurrensen föder således behovet av en mer likvärdig uppföljning för att kunna 

säkerställa en jämn kvalitet för medborgare. 

 

Något som även framkommit är att kommunerna i undersökningen har skillnader i 

utformningen av de enheter som följer upp. I Linköping är kvalitets- och 

utvärderingskontoret en fristående enhet som inte har något med bedrivandet av 

verksamhet att göra medan Eskilstunas uppdragsenhet både står för den beställande och 
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den uppföljande rollen. Slutsatsen av detta blir således att en mer fristående enhet för 

uppföljning torde bidra till en mer likvärdig uppföljning då risken för subjektivitet 

elimineras och en mer konkurrensneutral uppföljning kan etableras.  

 

Utifrån den frågeställning som legat till grund för detta arbete kan således slutsatsen dras 

att det inte är förekomsten av LOV i sig som bidrar till en mer likvärdig uppföljning. Det 

är det som LOV medför i ökat antal privata utförare och konkurrensutsättning som skapar 

ett behov av en likvärdig uppföljning mellan kommunal och privat regi. Det går inte att 

direkt utifrån denna slutsats säga att det finns ett behov av en lagstiftning för uppföljning 

av kommunal regi i likhet med privat regi. Det som dock går att konstatera är att 

skillnader finns mellan kommunernas sätt att hanterar frågan om en likvärdig uppföljning 

och att det är antalet privata utförare som skapar ett behov av en tydligare och likvärdig 

uppföljning. LOV är således en bidragande faktor till en likvärdig uppföljning i sitt syfte 

att öppna hemtjänsten för fler privata utförare men är i sig inte det som utgör anledningen 

till uppföljningens likvärdighet och struktur inom kommunerna.   

 

7.1.1 Undersökningens bidrag till tidigare forskning 

Undersökningen som gjorts har bidragit till att se skillnader mellan två kommuners sätt 

att följa upp verksamhet inom hemtjänsten. Analysen har underbyggts av den tidigare 

forskning som diskuterats, vilken också har bidragit till ett förstärkande av de slutsatser 

som har gjorts. Det har funnits ett gott stöd i forskningen för de skillnader i uppföljning 

som kunnat observeras. Undersökningens bidrag utöver forskningen har varit att 

ytterligare kunna konstatera att det finns skillnader i styrning och uppföljning mellan 

kommuner med olika andel privata utförare. Speciellt i förhållande till Anjous forskning 

har ytterligare ett tillägg kunnat göras genom denna undersökning. Den forskning som 

Anjou bedrivit handlar framför allt om vilken handlingskraft som kommunpolitiken 

faktiskt har; vad och hur politiken styr och vad det får för genomslagskraft.92 Min 

undersökning har således haft ett tydligare fokus på uppföljning av verksamheter, 
																																																								
92 Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (2013-12-05), Det 
kommunpolitiska systemets handlingskraft, en kort sammanfattning av projektets resultat. 
http://www.sbs.su.se/Global/IKE/Projekt/Presentation%20av%20projektets%20resultat%20på%2
0IKEs%20hemsida.pdf?epslanguage=sv, (2016-05-29). 
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specifikt hemtjänst, och hur det ser ut i valda kommuner. Även i relation till övrig 

forskning har undersökningen bidragit till att se hur konkurrensutsättning kan påverka 

kommunernas incitament till en likvärdig uppföljning. 

 

7.1.2 Generaliserbarhet av resultaten 

Med stöd av Leif Anjous forskning och slutsatser kring antalet privata utförare i 

kommuner och deras påverkan på uppföljning och utvärdering av kommunala 

verksamheter, samt de resultat från de två kommuner som undersökts i detta arbete bör en 

viss generalisering kunna göras av slutsatserna. Givet de, för denna undersökning, 

angivna förutsättningarna bör resultatet således kunna vara detsamma för andra 

kommuner med liknande utgångspunkter. Dock bör det poängteras att det inte går att 

bortse ifrån att andra faktorer som inte diskuterats i denna undersökning kan spela roll i 

utformningen av en likvärdig uppföljning. Det går därför inte att utesluta att ett annat 

utfall i andra kommuner kan förekomma. För att säkerställa att resultatet kan 

generaliseras till fler kommuner bör därför eventuell vidare forskning utöka antalet fall i 

undersökningen. 

 

7.2 Vidare forskning 
Givet den tidigare forskning som använts i undersökningen samt det som undersökningen 

i sig bidragit med kan det poängteras att vidare forskning i ämnet hade kunnat stärka de 

slutsatser som dragits. Att titta närmare på om det existerar skillnader i uppföljning 

mellan kommuner som har infört LOV skulle kunna bidra till att ytterligare se om 

behovet av en lagstiftning i området är önskvärt. Även att titta närmare på om det råder 

en skillnad mellan kommuner som har liknande politisk majoritet skulle kunna bidra till 

att se hur strukturen på uppföljningen påverkas av olika fenomen inom kommunerna. 

Självfallet skulle det vara önskvärt att i sådana fall använda fler fall och täcka ett större 

urval av de svenska kommunerna.  

 

Undersökningens resultat har även givit indikatorer på att fler privata utförare inom 

offentliga välfärdstjänster ökar incitamenten för kommuner att ha en likvärdig och 
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strukturerad uppföljning av all verksamhet. Att titta närmare på fler kommuner med 

många privata utförare hade kunnat ge en intressant insyn i om de resultat som 

presenterats ovan är hållbara i fler fall. Det hade ytterligare kunnat stärka resultaten och 

även kunnat leda till en diskussion om huruvida en lagändring om att kommunal regi ska 

följas upp likvärdigt gentemot privat regi vore på sin plats eller inte.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för uppdragsenheten i Eskilstunas kommun och 

kvalitets- och utvärderingskontoret i Linköpings kommun 

	
Berätta kort om uppdragsenheten/kvalitets- och utvärderingskontoret. Vad är Era 
huvuduppgifter? 

- Vad är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

- Hur stort inflytande har Ni på uppföljningsarbetets utformning? Har det politiska 
en stor påverkan? 

  
 
Uppföljningsarbetet och dess funktion: 

- Kan Du berätta om arbetet med uppföljning av verksamheter inom hemtjänsten i 
Er kommun? Hur går det till? 
• Vilka dokument är viktigast? Vilka punkter i dessa är mest centrala för 

uppföljningen? 
• Hur går planeringen av uppföljningen till? Hur ofta och av vem utförs 

uppföljningen? 
• Vilka faktorer är viktigast i Ert uppföljningsarbete? Finns det några som är 

avgörande för att uppföljningen blir rätt utförd? 
 

- Är uppföljning en prioriterad fråga inom nämnden?  
• Hur ser rapporteringen av uppföljningarna ut? 
• Hanteras brister på ett prioriterat sätt av nämnden? 
 
 

Skillnader i uppföljning av privat regi och kommunal regi: 
- Har Ni olika system för uppföljning av kommunal verksamhet i egen regi och 

verksamhet utförd av privata aktörer?  
• Följer ni samma struktur på arbetet? 
• Finns det skillnader i bemötandet av de olika regiformerna? 
• Ställs samma krav på verksamheternas tillgänglighet och tillmötesgående?  
• Följs verksamheterna upp med samma intensitet och av samma personer? 

 
- Hur tror Du att förekomsten av privata aktörer inom hemtjänsten påverkar 

uppföljningsarbetet av verksamhet i egen regi? 
• Tror du att fler privata aktörer inom hemtjänsten i Er kommun skulle förändra 

Ert sätt att följa upp verksamheterna? 
 
Konkurrensneutralitet och medborgarinsyn i uppföljningsarbetet: 

- Hur arbetar ni med transparens och medborgarnas insyn i Era verksamheter? 
Skiljer sig dessa åt mellan privata utförare och kommunal regi? 
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- Hur ser Du på konkurrenssituationen mellan regiformerna?  

• Är den positiv för kvaliteten inom verksamheterna? 
• Påverkar den synen på uppföljningsarbetet enligt Din mening? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för vård- och omsorgsnämnden i Eskilstunas 

kommun och äldrenämnden i Linköpings kommun 

	
Berätta kort om vård- och omsorgsnämnden/äldrenämnden. Vad är Era huvuduppgifter? 

- Vad är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Uppföljningsarbetet och dess funktion: 

- Kan Du berätta om arbetet med uppföljning av verksamheter inom hemtjänsten i 
Er kommun? Hur går det till? 
• Vilken är vård- och omsorgsnämnden/äldrenämndens roll?  
• Vilka är vård- och omsorgsnämnden/äldrenämndens viktigaste uppgifter i 

uppföljningsarbetet? 
• Har vård- och omsorgsnämnden/äldrenämndens stor frihet i utformningen av 

uppföljningsarbetet?  
 

- Är uppföljning en prioriterad fråga inom nämnden?  
• Hur ser rapporteringen av uppföljningarna ut? 
• Hur hanteras eventuella brister inom verksamheterna?  

 
Skillnader i uppföljning av privat regi och kommunal regi: 

- Har Ni olika system för uppföljning av kommunal verksamhet i egen regi och 
verksamhet utförd av privata aktörer? I så fall, vilka är skillnaderna? 
• Följer ni samma struktur på arbetet? 
• Finns det skillnader i bemötandet av de olika regiformerna? 
• Ställs samma krav på verksamheternas tillgänglighet och tillmötesgående?  
• Följs verksamheterna upp med samma intensitet och av samma personer? 

 
- Har Ni sett någon förändring av Ert uppföljningsarbete av hemtjänsten efter att 

LOV infördes och att fler privata utförare etablerade sig? (Frågan ställdes endast 
till vice ordförande för äldrenämnden i Linköpings kommun). 

 
- Hur tror Du att förekomsten av privata aktörer inom hemtjänsten påverkar 

uppföljningsarbetet av verksamhet i egen regi? 
 

- Kan det finnas fördelar med att följa upp privat- och kommunal regi på olika sätt 
anser Du?  

 
Konkurrensneutralitet och medborgarinsyn i uppföljningsarbetet: 

- Hur arbetar ni med transparens och medborgarnas insyn i Era verksamheter? 
Skiljer sig dessa åt mellan privata utförare och kommunal regi? 
 

- Hur ser Du på konkurrenssituationen mellan regiformerna?  
• Är den positiv för kvaliteten och utvecklingen inom verksamheterna? 
• Påverkar den synen på uppföljningsarbetet enligt Din mening? 


