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Förord 

 

En resa som började långt innan denna sista termin på Civilekonomprogrammet vid 

Linköpings Universitet lider mot sitt slut. Uppsatsens resa har varit spännande och 

inspirerande, men också utmanande. Den kunskap vi nu besitter hade vi aldrig kunnat 

föreställa oss att resan skulle ge. Allt detta tar vi med oss som en lärdom livet ut.  

Tack till studiens alla respondenter och alla de som hjälpt oss på vägen för att ni har gjort 

denna studie möjlig att genomföra. Stort tack för ert intresse, engagemang och för att vi fått 

ta del av era erfarenheter. Vi vill även passa på att tacka alla som läst och hjälpt oss ro ihop 

stora delar av denna uppsats. Genom konstruktiv kritik, spännande anekdoter och 

visdomsord har ni väglett oss i en värld som synnerligen bestått av tusentals vägar. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som stöttat oss och stått vid vår sida 

under denna utmanande period. Tack för att ni hållit oss över ytan.  
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Sammanfattning 
 

Titel: Att välja rätt sätt – En studie om svenska kommuners styrning och uppföljning vid 

utkontraktering av verksamheter av olika komplexitet. 

Författare: Gustav Högström och Hanna Nilsson  

Handledare: Jörgen Dahlgren  

Bakgrund: Kvalitetsbrister inom utkontrakterad äldreomsorg har ofta uppmärksammats 

av svenska media. Anledningen till detta har många gånger relaterats till dålig uppföljning 

av kontrakt och verksamhet. Svenska kommuner har bristande kunskaper kring hur de bör 

styra och följa upp verksamheter. Misslyckande grundas ofta i svårigheterna i att styra och 

kontrollera utkontrakterade verksamheter. Tidigare forskning har belyst denna 

problematik och konstaterat att styrningen måste anpassas efter verksamheters 

komplexitet men hur uppföljningen bör användas kvarstår att undersöka.  

Syfte: Syftet är att ta reda på hur kommuner använder styrning och uppföljning vid 

utkontraktering av verksamheter av olika komplexitet samt identifiera faktorer av betydelse 

för användandet. 

Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär med en deduktiv ansats men med inslag 

av induktion. En flerfallstudie har genomförts av tre fall av utkontrakterade verksamheter 

av olika komplexitet. Två kommuners verksamheter har studerats tillsammans med de 

tillhörande privata leverantörerna. För insamling av data till den empiriska referensramen 

har intervjuer och dokumentstudier genomförts.  

Slutsats: Hur kommuner använder styrning och uppföljning bör anpassas efter 

verksamhetens komplexitet. De faktorer som är av betydelse för användandet varierar 

beroende på komplexiteten. Studiens resultat visar på att det finns ett flertal faktorer som 

spelar roll för om uppföljningen kommer att bidra till förbättrad kvalitet och minskad risk 

för misslyckande. Det är således inte endast uppföljningen i sig som är problemet.   

Forskningsbidrag: Denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur kommuner 

kan använda sig av styrning och uppföljning samt hur uppföljningen bör utformas beror på 

verksamhetens komplexitet. Studien har identifierat att det finns ett behov av vidare 

forskning kring hur olika komplexa verksamheter bör styras och följas upp.  

Nyckelord: Ekonomisk styrning, Interorganisatoriska relationer, Kontraktsstyrning, 

Offentlig utkontraktering, Uppföljning. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Title: To choose the right way - A study of Swedish municipalities' control and monitoring 

of outsourced activities of different complexity. 

Author: Gustav Högström and Hanna Nilsson  

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: Quality deficiencies in outsourced elderly care have often been highlighted 

by Swedish media. The reason for this has often been related to poor monitoring of 

contracts and operations. Swedish municipalities have insufficient knowledge about how to 

control and monitor activities. Failure is often found in the difficulties in controlling 

outsourced operations. Previous research has highlighted this problem and found that 

governance must be adapted to the complexity of operations, but how this and the 

monitoring should be used by municipalities remains to be investigated. 

Purpose: The purpose is to investigate how municipalities use management control and 

monitoring when outsourcing activities of different complexity and to identify factors of 

importance for the use of management controls. 

Implementation: The study is of qualitative nature with a deductive approach with 

elements of induction. A multiple case study has been conducted with three cases of 

outsourced activities of different complexity. The activities of two municipalities have been 

studied together with the associated private suppliers. For the gathering of data interviews 

and document studies have been conducted. 

Conclusion: How municipalities use management controls and monitoring should be 

adapted to the complexity of the outsourced activity. The factors that are important for use 

vary depending on the complexity. The study's results indicate that there are a number of 

factors that play a role for if the monitoring will contribute to improved quality and reduced 

risk of failure.  

Research contribution: This study has helped to increase understanding of how 

municipalities can use management control and monitoring and shown that there is a need 

for further research.  

Key words: Management control, Interorganizational relationships, Management by 

contract, Public sector outsourcing, Monitoring.  
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Definition av studiens nyckelord 
Interorganisatoriska relationer (IOR) 

Olika typer av samarbeten mellan oberoende organisationer (Anthony et al. 2014).  

Utkontraktering  

Utkontraktering är en typ av IOR (Anthony et al. 2014). Utkontraktering definieras som 

“att lägga ut verksamhet på entreprenad” (Riksdagens kommittédirektiv 2017:32) och kan 

även benämnas outsourcing (Almqvist 2006; Riksdagens kommittédirektiv 2017). I studien 

används endast begreppet utkontraktering för dessa relationer. 

Organisation 

”En medveten samordnad social enhet, bestående av två eller fler personer, som arbetar 

kontinuerligt för att uppnå organisationens gemensamma mål” (Robbins & Judges 

2016:44). 

Svenska kommuner  

”I Sverige finns (2015) 290 primärkommuner och 20 sekundärkommuner 

(landsting/regioner)” (NE 2018). ”Dessa sköter på demokratins och den kommunala 

självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda 

föreskrifter” (SFS 1991:900 1:§1).  

Offentlig upphandling  

”de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader 

genom tilldelning av kontrakt” (SFS 2016:1145 1:§2). 

Kommunal utkontraktering till privat aktör  

Definitionen av kommunal utkontraktering till privat aktör omfattas i denna studie av 

privata utförare som utför tjänster för en kommuns räkning baserat på en offentlig 

upphandling styrd av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LoU) i enlighet med 

Hagbjers definition av entreprenadutförare (Hagbjer 2014:24).  

Komplexitet 

Komplexitet kan förklaras som något som innehåller många delar som är kopplade till och 

beroende av varandra (Baccarini 1996).  

Ekonomistyrning  

De processer eller samlingar av verktyg och mekanismer som är tänkt att influera och 

påverka de inblandade parterna inom en organisation eller organisationer emellan för att 



 

 

 

bidra till uppfyllelse av mål. Ekonomisk styrning består av olika typer av styrmedel (Speklé 

2001).  

Formella och informella styrmedel   

Formella styrmedel handlar om kontraktsenliga åtaganden, formella regler, processer och 

policys för att bevaka och säkerställa önskat genomförande och resultat (Costa & Bijlsma-

Frankema 2005). Informella styrmedel syftar till hur man på ett icke formellt 

tillvägagångssätt styr och påverkar handlingar och beteenden (Dekker 2004). 

Hård och lös styrning   

Styrningens hårdhet avgörs av graden av hur mycket någon får avvika ifrån målen. Hård 

styrning innebär att målen är absoluta. Lös styrning anger främst ramarna och är således av 

mer vägledande karaktär (Merchant & Van der Stede 2017; Anthony et al. 2014).   

Styrpaket 

Ett styrpaket består av en sammansättning av styrmedel. Den kombination av styrmedel 

som används utgör styrpaketet (Malmi & Brown 2008:287). 

Fullständiga kontrakt   

Ett detaljerat kontrakt som fullständigt reglerar hur parterna ska handla och vilket resultat 

som ska åstadkommas (Brown & Potoski 2003). Det specificerar och omfattar alla 

åtaganden och framtida tänkbara händelser (Ouchi 1979). 

Kontrakteringsbarhet 

Kontrakteringsbarhet kan beskrivas som möjligheten att skriva och konstruera fullständiga 

kontrakt (Langfield-Smith & Smith 2003).  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Döende 83-årig man vanvårdades på äldreboende (…) Nu riktar den 83-årige mannens 

anhöriga skarp kritik mot det privata vårdbolaget (…) De menar att vårdbolaget utsatte 

honom för vanvård och har anmält incidenten till kommunen” (Högman 2006).  

Svensk media har flera gånger uppmärksammat brister inom äldreomsorgen. 

Utkontrakterad äldreomsorg driven av privata aktörer har framförallt varit i blåsvädret. 

Äldre som blivit vanvårdade, misskötta, inlåsta och undernärda är exempel på de 

kvalitetsbrister som uppdagats (Lövberg 1997; Högman 2006; Örstadius 2012; Tottmar 

2012; Larsson 2014; Elvfing 2016; Adamo 2016). Äldreomsorgen är en verksamhet som har 

många intressenter. Utöver brukare och deras anhöriga (Swedish Standards Institute 2012) 

är skattebetalare en indirekt intressent eftersom finansieringen sker med skattepengar 

(Konkurrensverket 2014). Det finns ett stort behov av uppföljning av utkontrakterade vård- 

och omsorgstjänster då sämre kvalitet är en primär risk vid utebliven uppföljning 

(Konkurrensverket 2014; Upphandlingsmyndigheten 2017). Låg kvalitet kan medföra att 

den vård och omsorg som de äldre har rätt till inte levereras, riskera patientsäkerheten 

(Konkurrensverket 2014) samt skapa övervältringar till andra offentliga verksamheter och 

således leda till fler samhällsekonomiska förluster (Riksdagen 2015). Att känna förtroende 

för välfärdsstaten ligger enligt Riksdagen (2015) i alla medborgares intresse och är grunden 

till att människor vill betala skatt.  

Enligt Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten (2017) uppgick de svenska totala 

upphandlingspliktiga inköpen till 624 miljarder kronor under 2015. 2016 betalades cirka 

780 miljarder kronor ut av upphandlande myndigheter inom kommun, landsting och stat 

till privata och offentliga företag samt andra organisationer (Konkurrensverket & 

Upphandlingsmyndigheten 2017). I Kommunallagen (KommL) 3 kap §16 regleras att 

kommuner har möjlighet att använda sig av privata aktörer för utförandet av kommunala 

angelägenheter. Enligt Bryntse (2000) består en stor del av det som svenska kommuner 

anskaffar externt av tjänster såsom anläggningsverksamhet, asfaltsbeläggning, transporter, 

sophämtning, sociala vårdtjänster och konsulttjänster. Vård och omsorg och sociala 

tjänster utgjorde 2016 en femtedel av totalen av de upphandlingspliktiga inköpen 

(Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten 2017). Under 2017 inhandlades 
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lokalvårdstjänster av offentliga organisationer för ett värde av cirka fem miljarder kronor 

(Almega 2017). I Sverige regleras alla upphandlingspliktiga inköp av LoU.  

Alla utkontrakterade kommunala verksamheter finansieras av skatter och/eller bidrag och 

inkluderas av KommL:s krav. KommL ställer enligt 3 kap §19 krav på att kommuner följer 

upp och kontrollerar utkontrakterad verksamhet och säkerställer att verksamheten drivs i 

enlighet med kommunens mål och riktlinjer samt att de föreskrifter som finns efterföljs. 

Hur och vad som skall följas upp måste anges i ett kontrakt. Enligt LoU måste 

utkontrakteringen ske via kontrakt och kontraktet är även det enda formellt bindande 

styrmedlet kommunerna kan använda (Kammarkollegiet 2011). Det är därför av stor vikt 

att kommuner utformar så fullständiga kontrakt som relationen kräver (Kammarkollegiet 

2017). Att styra och följa upp att den privata aktören sköter den kommunala verksamheten 

och uppfyller de villkor som angetts i kontraktet kallas kontraktsstyrning (Almqvist 2006; 

Bryntse 2000), vilket kan beskrivas som den form av interorganisatorisk styrning som 

används för att styra externa aktörer bundna till kontrakt (Bryntse 2000). 

Kontraktsstyrning innefattar både upprättandet och uppföljningen av kontraktet 

(Williamsson 1985) och är ett medel för kontroll och styrning som används av staten och 

kommuner vid utkontrakterad verksamhet (Almqvist 2006).   

När problem kring utkontraktering uppdagats har det ofta hävdats att det orsakats av 

bristande uppföljning av kontrakt och verksamhet. Att följa upp och kontrollera att 

offentligt utkontrakterade verksamheter uppnår de krav som ställts genom kontraktet kan 

anses vara en självklarhet (Upphandlingsmyndigheten 2017) men bristande 

kontraktsuppföljning bland svenska kommuner är ett faktum (Konkurrensverket 2014). En 

stor risk med bristande kontraktsuppföljning är inkonsekvent kvalitet, som beroende på 

vilken typ av verksamhet utkontrakteringen gäller, kan få allvarliga konsekvenser 

(Upphandlingsmyndigheten 2017).  

1.2 Problematisering 

Att utkontraktera medför en hög nivå av osäkerhet och risk (Das & Teng 2001; Langfield-

smith & Smith 2003). En av de stora riskerna är att organisationen inte längre har full 

kontroll över verksamheten (Lonsdale 1999) samtidigt som ansvaret för slutresultatet alltid 

är den offentliga organisationens (Johansson 2008). Vid offentlig utkontraktering till privat 

aktör ökar dessutom riskerna på grund av de skillnader som finns mellan offentliga och 

privata aktörers mål och värderingar (Molinder 2017). Offentliga organisationer förväntas 

leverera så hög kvalitet som möjligt inom de budgetrestriktioner som finns, alternativt att 
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till en så låg kostnad som möjligt försäkra sig om att förutbestämd kvalitet uppnås. 

Samtidigt har den privata aktören ett vinstintresse som kan hämma kvaliteten och 

samarbetet (Johansson & Siverbo 2011). För att säkerställa den offentliga organisationens 

mål krävs således hård styrning och kontroll för att säkerställa att leverantören inte agerar 

opportunistiskt, med andra ord i egenintresse på bekostnad av relationen (Brown & Potoski 

2003). Enligt Statens offentliga utredningar (2013) är kontraktets utformning och 

uppföljning kritiskt för att säkerställa god kvalitet och förvaltning av skattepengar på ett 

effektivt sätt.  

Offentlig utkontraktering till privata leverantörer har kritiserats, ofta för bristande kontroll 

och uppföljning av de utkontrakterade aktiviteterna (Upphandlingsmyndigheten 2017; 

Konkurrensverket 2014; Domberger 1997; Johansson et al. 2017; Johansson & Siverbo 

2011). Faktum är att många typer av interorganisatoriska relationer (IOR) både inom privat 

och offentlig sektor misslyckas. Statistiken och anledningen till misslyckanden varierar men 

tidigare forskning visar att det ofta beror på bristande uppföljning och kontroll (Chua & 

Mahama 2007). Ireland et al. (2002) menar samtidigt att den främsta anledningen för 

misslyckad utkontraktering är att relationerna är svåra att styra och kontrollera. Att 

misslyckas med utkontrakteringen innebär enligt Domberger (1997:71): “en specifik del av 

kontraktet som misslyckas med att uppnå önskat resultat”. För att säkerställa att tjänsten 

levereras i enlighet med organisationens mål och hantera riskerna med utkontrakteringen 

krävs att en väl anpassad uppföljning och styrning används (Vosselman & Van der Meer-

Kooistra 2006, 2009; Oghazi et al. 2016; Narayanan et al. 2007; Speklé 2001; Dekker 2004, 

2008; Cäker 2008; Langfield-Smith & Smith 2003). För att kunna ta del av fördelar och 

samtidigt motverka nackdelar behöver relationerna hanteras på ett effektivt sätt 

(Fernandez 2004). Effektivitet kan definieras som att “skapa största möjliga värde till så 

låg kostnad som möjligt” (Ekonomistyrningsverket 2006:11). Effektiv utkontraktering 

omfattar leverantörens prestation och de medel som de offentliga organisationerna 

använder för att mäta prestationen och påverka leverantören. Vidare inkluderas även 

kostnader för kommunen och kvaliteten på leveransen (Fernandez 2004).  

Vid valet av hur styrning och uppföljning ska utformas finns det flertalet faktorer som 

kommuner behöver ta hänsyn till för att uppnå en effektiv hantering av de utkontrakterade 

verksamheterna. Relationer måste styras i en kombination av kontroll, genom fullständiga 

kontrakt och rigorös uppföljning, och flexibilitet, genom lösare och mer informell styrning, 

där en balans mellan de två måste uppnås. Det krävs kontroll för att kunna hantera riskerna 

med relationerna men samtidigt behöver det finnas utrymme för flexibilitet vid 

oförutsägbara situationer (Karlberg 2016; Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008; 
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Narayanan et al. 2007). Hänsyn behöver även tas till de kontrollkostnader som uppstår, 

antingen på grund av utförd eller bristande kontroll (Brown & Potoski 2003). Valet mellan 

kontroll och flexibilitet behöver göras utifrån verksamhetens behov av de två samt med 

hänsyn till kontrollkostnaderna. Komplexiteten på verksamheten som utkontrakteras har 

betydelse för användandet av styrmedel i IOR och det är viktigt att styrningen anpassas 

därefter (Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008; Van der Meer-Kooistra & Vosselman 

2000; Cristofoli et al. 2010; Narayanan et al. 2007; Baccarini 1996). Att verksamheterna 

och tjänsterna skiljer sig åt i komplexitet kan kopplas till olika verksamheters betydelse för 

den offentliga organisationen och dess intressenter, vilken risk som är förknippad med 

verksamheten (Upphandlingsmyndigheten 2017) samt dess kontrakteringsbarhet 

(Langfield- Smith & Smith 2003).  

Att kontextens komplexitet spelar roll för vad som är effektiv styrning kan förefalla 

självklart, men hur komplexiteten påverkar styrningens utformning är oklart. Fernandez 

(2004) menar att forskningen inom styrning av offentligt utkontrakterade verksamheter är 

tvådelad. Vissa förespråkar hård kontroll genom fullständiga kontrakt och rigorös 

uppföljning för effektiv styrning av komplexa verksamheter medan andra förespråkar att ge 

flexibilitet och främst styra genom förtroende, samverkan och kommunikation (Fernandez 

2004). Ju högre risk, med andra ord ju högre komplexitet, som förknippas med en 

verksamhet som utkontrakteras desto viktigare blir det för kommunerna att säkerställa 

resultatet på den utkontrakterade verksamheten (Narayanan et al. 2007; 

Upphandlingsmyndigheten 2017; SKL 2012).  

Kontraktsstyrning kan främst användas som ett formellt bindande styrmedel för att således 

försöka säkerställa resultatet och leveransen (Kammarkollegiet 2011). När kontrakt kan 

skrivas detaljerat och fullständigt reglera hur parterna ska handla och vilket resultat som 

ska åstadkommas är risken för att utkontrakteringen misslyckas låg (Brown & Potoski 

2003). Detta blir dock problematiskt då ett fullständigt reglerande kontrakt där alla 

åtaganden och framtida tänkbara händelser kan specificeras är ytterst komplicerat och 

nästintill omöjligt att åstadkomma (Ouchi 1979). Kommunala utkontrakterade 

verksamheter består vidare till stor del av tjänsteverksamheter som ofta är komplexa, 

svårdefinierbara och svåra att förutse förutsättningar och framtida händelser. Detta leder 

till svårigheter i att skriva fullständiga kontrakt och säkerställa kontroll genom formell, 

hård styrning (Bryntse 2000; Coase 1937; Molinder 2017; Narayanan et al. 2007). 

Komplexiteten hindrar möjligheten att specificera detaljer i kontraktet vilket bidrar till 

ofullständiga kontrakt och för att hantera detta krävs således annan styrning (Langefield-

Smith & Smith 2003). Utöver kontraktet och dess uppföljning som styrmedel kan 
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informella, sociala styrmedel användas för att försöka påverka leverantören att uppfylla 

kontraktets krav och mål (Johansson et al. 2016; Narayanan et al. 2007). Informell styrning 

blir viktigt när allt inte kan specificeras och när kontrakten är ofullständiga (Narayanan et 

al. 2007). Flexibilitet och samarbete framför kontroll och rigorös uppföljning är då 

nödvändigt för att lyckas med utkontrakteringen (Fernandez 2004; Narayanan et al 2007). 

Det blir således ett komplext val för kommuner att välja rätt styrpaket för att uppnå rätt 

balans av kontroll och flexibilitet.  

Forskning visar att komplexitet har en betydelse för hur styrmedel bör användas i IOR och 

att det är viktigt att det anpassas därefter (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000; 

Narayanan et al. 2007). Vad som orsakar brister i kvaliteten i utkontrakterade 

verksamheter varierar dock enligt forskare och likaså vad som är viktigt för att säkerställa 

kvalitet i de utkontrakterade verksamheterna. Vissa forskare menar att bristande 

uppföljning är orsaken till bristande kvalitet, andra menar att uppföljningen inte har någon 

betydelse för kvaliteten och andra att anledningen till misslyckande ligger i kontraktets 

utformning och fullständighet. Det finns även de som anger att det är svårigheten i att styra 

verksamheterna och att välja rätt styrmedel som orsakat misslyckande. Bristfällig kontroll 

anges även som en anledning (Fernandez 2004; Fernandez 2007; Bryntse 2000; 

Domberger 1997; Upphandlingsmyndigheten 2017).  

Mycket forskning kring offentlig utkontraktering fokuserar på valet om att utkontraktera 

eller inte och endast ett fåtal studier undersöker själva kontrollen och uppföljningen av 

kontrakt (Johansson et al. 2016). Forskningen gällande kontroll och uppföljning lägger 

främst fokus på komplexa verksamheter, som vård och omsorg. Överlag har studier 

framförallt genomförts som djupgående fallstudier av ett fall (Karlberg 2016; Johansson & 

Siverbo 2011) eller grunda kvantitativa studier (Johansson 2008; Cristofoli et al. 2010).  

Statskontoret (2015) menar att det råder kunskapsbrist bland svenska kommuner gällande 

styrning av utkontrakterad verksamhet och Hagbjer (2014) menar att det finns bristande 

kunskap om vilka uppföljningsmetoder som kommuner använder sig av vid 

utkontraktering. Gällande svensk forskning kring uppföljning av utkontrakterad offentlig 

verksamhet är den framförallt beställd och utförd av myndigheter (Konkurrensverket 2011, 

2014; Upphandlingsmyndigheten 2017; Statskontoret 2015; Sveriges kommuner & 

landsting (SKL) 2012; Kammarkollegiet 2011). Den fokuserar även främst på vård och 

omsorg som empiriskt område.  

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017) ligger utmaningen i att hitta rätt nivå på den 

uppföljning som utförs samt att rätt saker följs upp och anpassas efter den verksamhet det 
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berör. De menar att brister i uppföljningen ofta beror på bristande resurser, bristande 

beställarkompetens eller avsaknad av styrning av leverantörens processer 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). Offentlig sektors anpassning av styrning och 

uppföljning beroende på verksamheter och dess olika kontext är något som är av intresse 

att studera då kontexten för utkontrakteringen bör påverka hur man använder sig av 

kontrakt och uppföljning (Andersson & Dekker 2005; Johansson et al. 2016). Johansson et 

al. (2016) menar att relationen mellan kontraktets och uppföljningens utformning 

dessutom är av intresse att studera då detaljerade kontrakt skulle kunna leda till ett 

minskat behov av uppföljning. Efter granskning av forskningsområdet kan konstateras att 

uppföljning inte djupare studerats utifrån vad som bestämmer hur den bör utformas, se ut 

och användas, detta trots att den ofta identifierats som en central faktor för effektiv 

utkontraktering.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns flera faktorer som bör påverka 

utkontrakteringens kvalitet och framgång, och således även ett flertal faktorer som bör tas 

hänsyn till vid valet av hur styrningen och uppföljningen ska utformas och användas för att 

säkerställa effektiv utkontraktering. Då det finns en begränsad forskning kring uppföljning 

vid utkontraktering kan det ifrågasättas om det går att påstå att uppföljningen är problemet 

då problematiken vid utkontraktering tycks bero på flertalet faktorer där uppföljningen är 

den faktor som studerats minst. En kunskapslucka har identifierats kring den 

interorganisatoriska styrningen gällande uppföljning vid utkontraktering av offentliga 

verksamheter. Vidare har en kunskapslucka identifierats för svenska kommuner kring 

deras styrning av utkontrakterad verksamhet med fokus på hur denna bör utformas 

beroende på verksamhetens komplexitet. En komparativ studie är därför av intresse att 

genomföra för att öka förståelse för hur svenska kommuner använder sig av styrning och 

uppföljning samt identifiera vilka faktorer som är av betydelse vid utformningen av 

styrning och uppföljning beroende på de utkontrakterade verksamheters komplexitet. De 

faktorer som är intressanta att undersöka är således sådana som påverkar och bidrar till att 

kommunerna kan uppnå effektiv styrning av verksamheterna och därmed minimera 

riskerna för misslyckande och maximera effekterna av utkontrakteringen. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur kommuner använder styrning och uppföljning vid 

utkontraktering av verksamheter av olika komplexitet samt identifiera faktorer av betydelse 

för användandet. 
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  Metod 

2.1 Forskningsansats 

Studien grundar sig i ett intresse att studera interorganisatoriska relationer och med fokus 

på hur den beställande parten i relationen styr och följer upp leverantören efter ingånget 

kontrakt. Intresset riktades in på den offentliga sektorn och utkontraktering av kommunal 

verksamhet. En litteraturgenomgång av relevanta ämnesområden påbörjades för att 

identifiera vad tidigare forskning undersökt och kommit fram till samt vad som inte 

undersökts och diskuterats för att på så vis kunna finna kunskapsluckor och/eller 

motsägande forskning inom det berörda området.  

Ansats bestämmer vilken roll teorin har i en studie och hur den används för att angripa 

problemet. Vid en deduktiv ansats utgår författarna från teori för att därefter testa om de 

forskningsbaserade förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Med induktiv 

ansats utgår de istället från empirin för att sedan utforma och formulera en teori baserat på 

insamlade data (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). Den deduktiva ansatsen har blivit 

kritiserad för att, i förhållande till den induktiva ansatsen, inte vara lika öppen och mer 

styrd av befintlig teori (Jacobsen 2002).  Denna studie har främst utgått från en deduktiv 

ansats men för att undvika att bli för styrd av teorin har induktiva inslag tillåtits. Ansatsen 

kan därmed förklaras som deduktiv med inslag av induktion. Genom denna blandning 

tillåts ett mer vidgat förhållningssätt inför det insamlade materialet för att inte missa viktig 

information men tillåter samtidigt möjlighet att utveckla, addera och tydliggöra teoretiska 

data fortlöpande under arbetets gång (Jacobsen 2002).   

2.2 Forskningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ metod 

För att kunna svara på studiens syfte och för att förstå hur det empiriska materialet skulle 

insamlas behövde ett beslut fattas kring hur studien skulle genomföras. Merriam (1994) och 

Justesen och Mik-Meyer (2011) skiljer på två metoder för att genomföra en studie: 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. En kvalitativ metod lägger tonvikten vid 

insamling och analys vid ord istället för på kvantifiering av data som är i fokus vid en 

kvantitativ metod (Bryman & Bell 2013; Justens & Mik-Meyer 2011). En kvalitativ 
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forskningsmetod anses vara användbar för att skapa en förståelse för helheten inom det 

studerade området och blir därigenom användbar för andra studieområden än det 

studerade (Larsen 2007). Kvalitativ metod är lämplig om problemet består i att förstå och 

kunna beskriva processer på ett välgrundat sätt (Merriam 2002; Miles & Huberman 1994). 

En fördel med att använda en kvalitativ ansats är att metoden är flexibel och kan ses som en 

interaktiv process vilket kan möjliggöra att författarna under arbetets gång kan gå tillbaka 

och ändra valda metoder för datainsamling och problemställning (Bryman & Bell 2013). 

För att uppfylla syftet med denna studie fanns ett behov av att kunskaper först 

införskaffades gällande användandet av uppföljning och styrning av utkontrakterad 

offentlig verksamhet. Det krävdes även kunskap kring hur processen för den offentliga 

utkontrakteringen ur ett svenskt perspektiv går till. Följaktligen behövdes en helhetssyn 

gällande styrning och uppföljning av kommuners olika verksamheter. Detta antyder att ord 

och sammanhang är av större betydelse än kvantifierbara data och då passar framförallt en 

kvalitativ forskningsmetod. Av de ovanstående anledningarna antogs en kvalitativ metod 

för uppsatsen. 

2.2.2 Flerfallstudie 

En fallstudie är en design som på ett djupt och detaljerat sätt ämnar undersöka ett specifikt 

fall, exempelvis en organisation eller en specifik händelse (Bryman & Bell 2013). Det är en 

bra forskningsdesign för att besvara ”hur-frågor” (Yin 2011). Ett fall kan innebära både en 

studie av ett individuellt fall, men det kan även slås ihop med andra fall och därmed bli en 

flerfallstudie (Yin 2018). En flerfallstudie är en typ av komparativ design av en fallstudie 

(Bryman & Bell 2013). Syftet med denna design är att göra en jämförelse av flera studerade 

fall och jämföra deras resultat. Detta är positivt för teoretiska reflektioner samt ökar 

generaliserbarheten i jämförelse med enkla fallstudier (Bryman & Bell 2013; Justesen & 

Mik Meyer 2011). En fördel med flerfallstudier är möjligheten att identifiera variabler som 

framkommer i specifika situationer och som möjligtvis inte hade kunnat framkomma om 

endast ett fall hade undersökts. En annan är möjligheten att skapa typologier (Normann 

1976).  

I denna studie definieras de undersökta fallen som utkontraktering av olika komplexa 

verksamheter. För att möjliggöra teoretiska reflektioner, ta reda på hur styrning och 

uppföljning används, jämföra på vilket sätt den används beroende på verksamheters 

komplexitet och därmed besvara studiens syfte valdes en flerfallstudie. 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Empiriinsamling 

Kvalitativ datainsamling kan huvudsakligen ske genom intervjuer, dokumentstudier och 

observationer (Merriam 2002). För att uppnå en bredare förståelse av studiens ämne 

skedde den kvalitativa datainsamlingen med hjälp av primärdatakällor. Primärdata 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer med studiens valda respondenter samt 

dokumentstudier av de kontrakt med tillhörande bilagor som hör till de utkontrakterade 

verksamheterna plus andra kommunala dokument som ansetts relevanta. Att kontrakten 

valdes att undersökas grundade sig i att litterturgenomgången visade på att kontrakten 

hade stor betydelse för styrning och uppföljning efter ingånget kontrakt. 

Utkontraktering består alltid av minst två parter, en beställare och en leverantör (Anthony 

et al. 2014). Intervjuer genomfördes med kommuner och leverantörer för att möjliggöra en 

helhetsbild av relationen. En bra fallstudie använder enligt Yin (2009) flera typer av källor. 

Triangulering innebär att genom olika metoder samla in flera olika oberoende datakällor 

för att kunna få en “sann” bild av verkligheten. Metodisk triangulering kombinerar olika 

metoder för att undersöka samma enhet (Merriam 1994; Bryman & Bell 2013). Intervjuerna 

från olika perspektiv av relationen tillsammans med genomförda dokumentstudier har 

genomförts för att försöka triangulera. En datainsamlingsmetods svaga sidor är ofta en 

annan metods starka sidor och genom att kombinera metoder kan en studie nyttja samtliga 

fördelar med respektive metod och samtidigt bättre hantera dess nackdelar (Merriam 

1994). 

Dokumentstudier  

Datainsamlingen initierades av insamling av dokument rörande de olika verksamheterna 

för att analysera dessa utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Dokument anses ofta som en 

“komplett” källa vilket innebär att den är rik på information. De är sällan producerade för 

forskningens ändamål och av den anledningen kan det krävas uppfinningsrikedom för att 

analysera dess innehåll (Merriam 2001). Dokumenten valdes ut med hjälp av 

respondenterna och andra insatta personer inom de offentliga organisationerna, samt 

genom besök på kommunernas hemsidor och kommunernas portaler för offentliga 

upphandlingsdokument. De dokument som främst undersökts är de dokument som 

identifierats ha betydelse för styrningen och uppföljningen efter ingånget kontrakt. Den 

enda formella styrning kommuner direkt kan använda sig av är kontraktet 

(Kammarkollegiet 2011). Kontrakt som finns mellan kommunerna och de privata aktörerna 



 

 

10 

rörande de utkontrakterade verksamheterna studerades därför. Vidare studerades även 

andra kommunala dokument som visade sig vara av intresse för studiens resultat. 

Dokumentstudierna bidrog i hög utsträckning till det empiriska materialet och resultatet. 

Dokumentstudierna underlättade även förberedelser inför intervjuerna med berörda 

respondenter på kommunen och hos leverantören, då det möjliggjorde relevanta frågor och 

följdfrågor och intervjuerna kunde därför genomföras mer tidseffektivt.   

Semistrukturerade intervjuer   

Semistrukturerade intervjuer är baserade på en intervjuguide med huvudfrågor som 

möjliggör följdfrågor och ett fortsatt berättande. Semistrukturerade intervjuer anses mer 

lämpligt att använda vid flerfallstudier än ostrukturerade intervjuer, då det är möjligt att 

jämföra fallen när respondenterna lämnar sina svar kring samma teman (Bryman & Bell 

2013). Semistrukturerade intervjuer som datainsamling anses flexibel om ambitionen är att 

kunna uppnå förståelse (Bryman & Bell 2013). Justesen & Mik-Meyer (2001) menar att de 

skapar utrymme för oväntade men intressanta tillägg som med svårigheter kan identifieras 

i förväg samtidigt som författarna får svar på vissa frågor från samtliga respondenter. 

Avsikten var att vara flexibla i datainsamlingen och inte begränsa intervjuobjekten helt till 

förvalda ämnesområden utan ge utrymme för dem att återge sina uppfattningar av fallen. 

Valet av intervjumetod var även i enlighet med den kvalitativa karaktär som studien har. 

Intervjuerna bidrog till att besvara syftet, genom att de bidrog med respondenternas 

tolkningar av relationerna. Intervjufrågorna var uppskrivna i intervjuguider (se bilaga 1, 2 

& 3) som användes vid intervjutillfällena. Det kompletterades med följdfrågor om det 

ansågs relevant utifrån studiens syfte. Intervjuguiderna användes främst i syfte för att 

intervjuerna skulle få en röd tråd och för att möjliggöra för de intervjuade att besvara 

liknande frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Inledningsvis ställdes övergripande frågor 

rörande den berörde respondentens befattning och ansvarsområden. Sedan tillfrågades 

denne att besvara frågor rörande relationen mellan de två parterna samt besvara frågor 

rörande styrning och uppföljning av verksamheten. 

Intervjuerna varade mellan 20 minuter och en knapp timme, vilket var tillräckligt med tid 

för att erhålla svar på de ställda frågorna samt möjlighet för avslutande diskussion. 

Intervjuerna genomfördes antingen via ett inbokat möte på respondentens arbetsplats 

alternativt via telefonintervju. Upplägget vid de intervjuerna var att den ena författaren 

ställde frågor medan den andre tog anteckningar och inflikade med följdfrågor vid behov. 

Telefonintervjuer användes på grund av svårigheter för respondenterna att avsätta tid till 

intervju eller geografiskt avstånd. Båda författarna deltog vid alla intervjuer för att minska 

risken för eventuella feltolkningar samt för att utge ett stöd till varandra.  
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Intervjuerna spelades in för att möjliggöra genomgång av material i efterhand och skedde 

med författarnas mobiler och/eller datorers inspelningsprogram. En av nackdelarna med 

inspelning är bristande teknik (Merriam 1994) varför minst två inspelningsinstrument 

användes vid intervjuerna för att försäkra att inspelat material fanns tillgängligt. För att 

säkerställa att det inte skedde någon misstolkning av det insamlade materialet tillfrågades 

respondenterna om att ställa upp på frågor vid eventuella oklarheter. Det medförde att 

studiens författare kunde validera vad som sagts och undvika feltolkning. 

2.3.2 Val av kommuner och utkontrakterade verksamheter 

Urval av verksamheter och respondenter baserades på målstyrt urval. Detta innebär att 

forskare använder sig av undersökningsobjekt som är lättillgängliga, tros kunna ge 

relevanta svar för studien samt vill delta i studien (Bryman & Bell 2013). Studiens författare 

studerade två medelstora/stora svenska kommuner som utkontrakterar verksamheter av 

olika slag. Att studera detta ur ett svenskt kontext valdes ut på grund av den identifierade 

kunskapsluckan i Sverige samt på grund av att de lagar som omfattar verksamheterna är 

specifika för Sverige. För att öka generaliserbarheten valdes två kommuner av liknande 

storlek ut som båda utkontrakterade de tre valda verksamheterna. Kommunerna benämns i 

studien vid kommun A och kommun B, se bilaga 4 Intervjuförteckning. Detta medförde att 

totalt undersöktes sex utkontrakterade verksamheter.  

Verksamheter valdes ut i enlighet med syftet och möjligheten att kunna jämföra vilka 

styrmedel som användes beroende på komplexiteten av verksamheten. Äldreomsorg (Ä) är 

en komplex verksamhet enligt tidigare forskning och lokalvård (L) har identifierats som är 

en icke komplex verksamhet (Almqvist 2001, 2006; Johansson et al. 2016; 

Upphandlingsmyndigheten 2017; Kammarkollegiet 2011; Blank 2001). För att inte endast 

undersöka två extrempunkter valdes även en medelkomplex verksamhet ut. För att ta reda 

på vilken typ av verksamhet detta kunde vara genomfördes en förstudie. Förstudien 

baserades på undersökningar av svenska kommuners utkontrakterade verksamheter där 

flertalet kommuners utkontrakterade verksamheter undersöktes via offentliga databaser för 

kommunernas upphandlade verksamheter delgavs. Företagshälsovård (F) konstaterades 

vara en vanligt utkontrakterad verksamhet och enligt pilotstudien passade den in som en 

medelpunkt i enlighet med tidigare definition av komplexa och icke komplexa 

verksamheter. För att verifiera detta intervjuades även Verkställande Direktör för en privat 

företagshälsovård som levererar tjänster till en svensk kommun. För benämning av de olika 

verksamheterna har kommunens bokstav tillsammans med verksamhetens bokstav bildat 

beteckningen för varje undersökt relation, se bilaga 4 Intervjuförteckning.  
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2.3.3 Val av respondenter 

Respondenter valdes med hjälp av uppgifter från de specifika avtalen och med hjälp från de 

utvalda kommunerna för att finna personer som visade sig ha god insikt i hur processerna 

fungerar. När de utvalda kommunerna och företagen kontaktades skedde första kontakten 

oftast med en växelreceptionist eller via mail till kontaktansvarig. Personalen informerades 

om studien och de lämnade sedan förslag på vilka som skulle kunna kontaktas och/eller 

lämnade kontaktuppgifter. Det var inte förutbestämt vilka personer som kunde tänkas vara 

intressanta för studiens syfte och på så vis kunna svara på studiens frågor. Inom 

kommunerna intervjuades personer med god insikt i utkontrakteringens strategiska och 

operativa delar. Strategiska beställare (SB) har ett strategiskt ansvar för utkontraktering 

och en god insikt i utformande av kontrakt och val av styrmedel och uppföljningsmetoder. 

De är även delaktiga i den strategiska uppföljningen. Om de strategiska beställarna hade 

även genomförde operativa uppgifter valdes genomfördes inte ytterligare intervjuer. Dessa 

beställare har benämnts strategisk-operativ beställare (SOB) eller operativ-strategisk 

beställare (OSB) beroende på personens övervägande arbetsområde. Om operativa 

erfarenheter ej kunnat delges genomfördes kompletterande intervjuer med operativa 

beställare (OB). De har främst god insikt i det operativa arbetet och samarbetet med 

utföraren och den operativa uppföljningen. Intervjuer genomfördes även med en person 

hos leverantörens organisation som hade en befattning som innebar ett verksamhetsansvar 

över den utkontrakterade verksamheten och god insikt i relationen. Dessa personer 

betecknas som verksamhetsansvarig leverantör (VAL). Se bilaga 4 för intervjuförteckning 

och benämning samt förkortning. 

2.3.4 Litteraturgenomgång 

Att genomföra en litteraturgenomgång av det berörda forskningsområdet är en given 

uppgift för att kunna bli insatt i ett ämne samt för att minska risk för replikation och 

felaktig tolkning av resultat (Yin 2009). För insamling av teori och för att bli insatt i 

studiens forskningsområden användes databaser med hög tillförlitlighet samt Linköpings 

universitetsbibliotek. Tillgängliga databaser som användes var exempelvis Scopus, Business 

Sources Premier, Unisearch och Google Scholar. För att finna relevanta artiklar inom 

forskningsområdet användes bland annat följande sökord (både svenska och engelska): 

utkontraktering/outsourcing, offentlig utkontraktering/outsourcing, kontraktsstyrning, 

ekonomisk styrning, uppföljning, interorganisatoriska relationer. Litteraturen som använts 

i studien består främst av böcker och vetenskapliga artiklar som skrivits av forskare och 

blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Flertalet rapporter utgivna av svenska 
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myndigheter har även använts. Via genomgångar av utvald litteraturs referenser blev det 

möjligt att upptäcka ytterligare intressanta publiceringar och forskare som kunde användas 

i studien.   

2.4 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Bryman och Bell (2013) anser att transkribering och bearbetning av insamlat material ska 

påbörjas så snart som möjligt efter att det att insamlandet av materialet har startat. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) finns inga regler för hur transkribering ska gå till. 

Inspelningarna från de utförda intervjuerna medförde en gedigen mängd transkriberad 

data, som antecknades ordagrant. Transkriberingen påbörjades innan allt material var 

insamlat. Trovärdig empiri innefattar att den måste vara detaljerad med fylliga 

beskrivningar. Detta har dock kritiserats och det är viktigt med en balansgång mellan 

läsvänlighet och detaljrikedom. För att bidra till läsvänlighet behöver det insamlade 

materialet sammanfattas (Nylén 2005). En tematisk analys är ett av de vanligaste sätten att 

analysera kvalitativa data på (Bryman & Bell 2013). Tematisk analysmetod går ut på att 

söka teman i det undersökta materialet (Merriam 1994). Genom att utgå från teman i 

framställningen av empirin blir det tydligare för läsaren (Yin 2018). Ett tema kan beskrivas 

som “ett överbryggande begrepp eller teoretisk formulering som framkommit av 

analysen” (Merriam 1994).  

Efter insamling av empiriskt material påbörjades en systematisk sammanställning, 

strukturering och sortering. En tematisk analysmetod valdes att användas i studien. Först 

lästes samtliga dokument igenom av studiens båda författare och vad som ansågs ha 

obefintligt värde för studiens resultat markerades och noterades. Det bearbetade materialet 

jämfördes för att försäkra en samstämmig bild. För att skapa en tydlig struktur som skulle 

kunna bidra till framställning och analys av det empiriska materialet upprättades ett 

dokument där all bearbetad empiriska data tematiserades, främst utifrån teorin. 

Indelningen upplevdes bidra till att på ett strukturerat sätt sortera den empiri som ansågs 

relevant för studien och på så vis förenkla framställningen och därmed bidra till 

balansgången mellan läsvänlighet och detaljrikedom.   

Teman blev initialt identifierade med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Tematiseringen har utgått från det kommunala styrpaketet som det definierats i den 

teoretiska referensramen. Se bilaga 5 för förstorad bild. Under bearbetningen av materialet 

gavs utrymme för nya teman om vissa delar av det insamlade materialet inte kunde kopplas 

samman till deduktivt framtagna teman. De teman som utgick från teorin var ex ante 
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kontraktsstyrning (kontraktet), ex post kontraktsstyrning (uppföljning) samt övrig styrning 

(social styrning och institutionell styrning) (inklusive underkategorier). Utifrån den 

tematiska analysmetoden kunde studiens författare urskilja skillnader och likheter mellan 

de olika fallen, tillsammans med en jämförelse av den valda teorin. Analysavsnittet inleds 

med en beskrivning av respektive fall med utgångspunkt i den utförda tematiseringen för 

att sedan komparativt analysera fallens användning.  

2.5 Kvalitetsaspekter 

Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) är det nödvändigt med en granskning av metodvalet 

för att säkerställa giltighet och tillförlitlighet. Trovärdighet innebär en övertygande 

argumentation som genomgående förs i uppsatsen och som bidrar till en känsla av att vad 

som beskrivs är rimligt (Trots 2011). Begreppet trovärdighet delas in i fyra delkriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Guba & Lincoln 1989). 

Tillförlitlighet syftar till hur trovärdiga studiens resultat är och hur väl studiens författare 

har uppfattat intervjuerna på samma vis som respondenterna avsett (Guba & Lincoln 

1989). Genom den återkoppling studiens författare hade möjlighet att utföra med 

respondenterna för att validera vad de hade sagt kunde trovärdigheten i resultaten blir 

säkerställda. Överförbarhet, även benämnt extern validitet, handlar om studiens resultat 

kan tillämpas i andra sammanhang än det som studien ämnat. Vid en kvalitativ studie som 

är baserad på fall ifrågasätts ofta möjligheten för överförbarheten, även benämnt 

generaliserbarhet (Norrman 1976). För att bidra till generaliserbarheten, trots en liten 

population, är valet av verksamheter och respondenter viktigt. Populationen bör enligt Yin 

(2003 ur Justesen & Mik-Meyer 2011) väljas baserat på liknande karaktärsdrag som skulle 

kunna vara representativa för en större population. Flerfallstudien kom att inbegripa tre fall 

då syftet i första hand var att förstå respondenternas uppfattning av helheten framför att 

kunna uppnå generaliserbara resultat (Bryman & Bell 2013). Enligt Flyvbjerg (2006) 

bestäms generaliserbarheten av kvaliteten på det erhållna materialet och inte nödvändigtvis 

av antalet fall. Generaliserbarhet kan därför motiveras kunna uppnås och på så sätt kan 

resultaten vara vägledande för liknande fall (Kvale 1997 ur Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Pålitlighet syftar till hur resultatet från studien kan komma överensstämma med liknande 

studier som utförs vid annan tidpunkt, vilket innebär att studien inte påverkas av för 

stunden rådande förhållanden (Guba & Lincoln 1989). Att inte påverkas av temporära 

förhållanden är inte enkelt inom kvalitativa studier (Justesen & Mik-Meyer 2011). Genom 

att tydligt beskriva och argumentera för studiens val av metoder kan pålitligheten stärkas. 

Genom den löpande handledning och opponering som skett mellan studiens författare, 
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handledare och andra studenter har pålitligheten kunnat stärkas. Även valet att använda 

triangulering kan anses stärka pålitligheten av studien. Konfirmering syftar till att 

författarnas objektivitet till studien inte ska färgas av egna åsikter och värderingar (Guba & 

Lincoln 1989). Konfirmeringen stärks av att studien och studiens data sammanhängande 

behandlades av två personer. Att vara två bidrog till möjligheten att försäkra sig om 

varandras objektivitet och säkerställa att det empiriska materialet samlades in och 

bearbetades på objektiva grunder. Det transkriberade materialet och dokumenten fanns 

tillgängligt att granska om tvivelaktigheter rörande författarnas objektivitet skulle uppstå. 

2.6 Etisk diskussion 

Att följa etiska riktlinjer och inta en ställning i etiska frågor är alltid viktigt. I en kvalitativ 

studie behöver deltagarna främst ta ställning till de etiska frågor och riktlinjer vid två 

tillfällen, vid insamlingen av data och vid presentation av resultatet. För att säkerställa att 

studien genomfördes på ett korrekt och etiskt sätt följdes de etiska principkraven: 

informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. Principkraven 

är viktiga för att kunna erbjuda trygghet till respondenterna (Vetenskapsrådet 2002). 

Inför intervjuerna mottog respondenterna information gällande studien syfte och 

utförande, via telefon eller skriftligen via mailutskick. Samma information meddelades 

även innan intervjuerna påbörjades. På så vis uppfylldes informationskravet som syftar till 

att respondenterna måste informeras och tillkännages studiens syfte samt studiens 

utförande (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna blev tillfrågade ifall de ville delta och 

gav därefter sitt godkännande. De blev även tillfrågade om de godkände att bli inspelade, 

vilket samtliga gav samtycke för. Därigenom säkerställdes samtyckeskravet som handlar 

om att respondenterna måste vilja delta i studien och godkänna det (Vetenskapsrådet 

2002). Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till den 

ämnade studien (Vetenskapsrådet 2002), vilket var fallet för det insamlade materialet i den 

här studien. Allt empiriskt material behandlades på ett konfidentiellt sätt genom att 

kommuner, verksamheter och respondenter blev anonymiserade samt att deras uppgifter 

inte delades med obehöriga. Beslutet att anonymisera all empiri grundade sig i att en av 

respondenterna önskade det. Med det i åtanke ansågs det inte heller finnas några motiv att 

inte anonymisera resterande empiri. Anonymiseringen bedömdes inte avlägsna relevant 

empirisk kontext. Behandlingen av det empiriska materialet uppfyller därmed 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002).  
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2.7 Metodreflektion 

Det finns nästan alltid orsaker att rikta kritik mot studiers val av metoder och tillika denna. 

Anledningen är att det inte går att uppnå en objektiv redogörelse av verkligheten då 

forskare inte kan undgå att göra egna tolkningar (Jacobsen 2002). Framförallt den 

kvalitativa metod har kritiserats då den innebär en hög risk för subjektivitet (Bryman & Bell 

2013). Genom olika datakällor som insamlad data och triangulering kan minskad 

subjektivitet och ökad objektivitet anses möjligt. Att vara två personer vid utförandet av 

studien kan också bidra till ökad objektivitet. Kvalitativa studier får även kritik för att inte 

vara generaliserbara. Dock menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att kvalitativa studier 

snarare kan valideras genom att jämföra med liknande studier inom samma område.  

Valet av forskningsansats kan kritiseras då svårigheter kan uppstå beroende på valet. En 

deduktiv ansats kan kritiseras för att vara sluten och inte möjliggöra ny information. Den 

induktiva ansatsen stöter på problemet med att forskaren omöjligen kan utelämna egna 

tolkningar eftersom det har sin utgångspunkt i empirin (Jacobsen 2002). Då valet landade i 

en deduktiv ansats med induktiva inslag var det möjligt att vara öppen inför den 

genomförda empiriinsamlingen och samtidigt behålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

analysen. Fallstudier kan bidra till en ökad fördjupad förståelse av helheten av det 

studerade fallet men kan också kritiseras. Fallstudien kan riskera att bli för omfattande och 

djupgående för att studiens läsare ska förstå relevansen av allt material (Merriam 1994). 

Genom den omfattande bearbetning och tematisering av det empiriska materialet har det 

dock varit möjligt att framställa empirin på ett koncist och informationsrikt sätt.  

Källorna som ligger till grund för studiens resultat kan också kritiseras. Stora delar av det 

insamlade materialet består av intervjuer vilket kan öka risken för att svaren och därmed 

det empiriska materialet inte speglar verkligheten (Merriam 1994). Då respondenterna från 

båda sidorna av relationen lämnat svar som överensstämt med varandra och med vad som 

angetts i de undersökta dokumenten kan svaren betraktas som tillförlitliga. I en av 

verksamheterna skedde två bortfall av intervju på grund av att den privata leverantören 

valde att ge återbud och inte delta i studien och att den strategiska beställaren inte kunde 

delta på grund av sjukdom under tiden för insamling av data. I och med att en stor del av 

det empiriska materialet redan samlats in samt att tiden ansågs knapp fattades ett beslut 

att behålla verksamheten i studien. Dokumenten från de två liknande verksamheterna och 

svaren från kommunernas respondenter var överensstämmande. Leverantörens svar i den 

specifika verksamheten ansågs därmed inte vara en kritisk faktor för studien slutgiltiga 

resultat.   
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  Teoretisk referensram 

Dispositionen av den teoretiska referensramen illustreras av figur 1. Kapitlet inleds med en 

introduktion av utkontraktering i offentlig sektor som besvarar varför organisationer 

utkontrakterar, förklarar den kommunala utkontrakteringsprocessen samt vilka 

utmaningar som finns vid hanteringen av utkontrakterade verksamheter. Sedan 

presenteras vilka interorganisatoriska styrmedel som kan användas för att hantera 

utmaningarna, det kommunala styrpaketet konkretiseras, hur kommuner kan styra och 

följa upp utkontrakterad verksamhet, och slutligen avslutas ramen med en sammanfattande 

diskussion kring hur forskare menar att styrning och uppföljning borde utformas beroende 

på komplexiteten på verksamheten som utkontrakteras för att sedan kunna leda in på 

studiens analysmodell som grundar sig i det kommunala styrpaketet och komplexitetens 

påverkan.   

 

Figur 1. Den teoretiska referensramens disposition 

3.1 Offentlig utkontraktering  

3.1.1 Varför utkontraktering?  

Ett val som organisationer måste göra är hur de ska organisera sina aktiviteter på bästa 

sätt. Valet består av att välja om de ska hantera alla delar av sin verksamhet internt eller 

köpa vissa aktiviteter från en extern leverantör (Johansson 2008). Senaste årtiondena har 

fokus för organisationer flyttats mot deras egna värdegenererande aktiviteter (Domberger 
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1998). Fler väljer att utkontraktera och det har blivit vanligare för både privata och 

offentliga organisationer (Langfield-smith & Smith 2003; Broadbent & Guthrie 2008; 

Narayanan et al. 2007; Cristofoli et al. 2010; Fernandez 2007). Organisationer 

utkontrakterar allt från icke komplexa tjänster till hela funktioner för miljardbelopp 

(Lonsdale 1999).  

En fördel med utkontraktering är specialisering. Det innebär att organisationer till större 

grad kan fokusera på sin kärnverksamhet om aktiviteter som inte hör till kärnverksamheten 

läggs ut på en extern leverantör (Domberger 1998). Genom att utkontraktera aktiviteter till 

andra organisationer som har aktiviteterna som kärnverksamhet kan de dessutom 

genomföras på ett mer effektivt sätt än om organisationen skulle genomfört de på egen 

hand (Kannan & Tan 2006; Kooistra & Vosselman 2000). Ökad effektivitet kan uppnås 

genom sänkta kostnader och ökat värdet på aktiviteten (Quinn 2005). Sänkta kostnader 

identifieras av flertalet forskare som den främsta anledningen till varför en organisation 

väljer att utkontraktera en verksamhet framför att behålla den internt (Nordigården 2007). 

Stora kostnadsbesparingar kan göras vid utkontraktering om förutsättningarna är de rätta 

(Heywood 2001). Forskningen har ofta visat att om utkontraktering sker till leverantörer 

som har fördelar inom verksamhetsområdet som exempelvis skalfördelar, lägre 

personalkostnader och högre produktivitet kan kostnader sänkas och kostnadseffektiviteten 

förbättras (Nordigården 2007; Domberger 1998). Utkontraktering leder även till större 

flexibilitet och kostnadskontroll då möjligheten ges att bestämma hur mycket som ska 

köpas in (Almqvist 2006). Värdet på aktiviteten kan öka genom att ta del av expertkunskap 

som inte finns inom organisationen (Harrison & Kelly 1993) och därav kan den utföras till 

en högre kvalitet och på ett mer produktivt sätt (Cánez et al. 2000; Fill & Visser 2000). 

Konkurrensen på marknaden kan även den bidra till att öka värdet och sänka kostnaden 

genom att leverantörer får större incitament att producera konkurrenskraftiga varor och 

tjänster genom existensen av konkurrens (Domberger 1998; Almqvist 2006).  

Att utkontraktering i offentlig sektor har blivit vanligare grundas enligt flertalet forskare i 

fenomenet New public management (NPM) (Karlberg 2016; Johansson 2008; Narayanan 

et al. 2007; Seal 1999; Statskontoret 2015; Almqvist 2006). NPM är ett samlingsbegrepp för 

offentliga organisatoriska och styrningsrelaterade former med inspiration från näringslivet 

där ett av de stora områdena för förändring varit utkontraktering av verksamheter samt 

högre fokus på effektiv resursanvändning, kostnadseffektivitet och produktivitet (Hood 

1995; Narayanan et al. 2007; Johansson & Siverbo 2011; Johansson 2008; Cristofoli et al. 

2011; Almqvist 2006). NPM har förändrat de offentliga organisationernas sätt att se på sin 

verksamhet mot mer av en marknadssyn. Det innebär att medborgare betraktas som ägare 
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av de offentliga verksamheterna och att ägares investerade kapital, skattemedlen, behöver 

användas på ett kostnadseffektivt sätt (Almqvist 2006). Motivationen för att utkontraktera 

offentlig verksamhet har således framförallt varit att uppnå de fördelar som 

utkontraktering kan innebära. De främsta motivationsfaktorerna har varit 

kostnadseffektivitet och kvalitetsförbättringar, för att på så sätt utnyttja skattemedlen på ett 

mer effektivt sätt (Johansson et al. 2016; Kelman 2002; Osborne & Gaebler 1992).  

NPM har dock kritiserats av motståndare till fenomenet som menat att skillnaderna mellan 

offentliga och privata organisationer är för stora och att privata styrstrukturer därför inte 

bör anammas av offentlig sektor (Boyne 2002). Enligt Boyne (2002) är dock skillnaderna 

sektorerna emellan dock inte tillräckligt stora för att påstå detta. Metoder som används av 

privata aktörer ska användas med hänsyn till att den offentliga sektorn är mer byråkratisk 

och att det finns en skillnad i den grundläggande logiken mellan sektorerna. Utöver detta 

finns inga bevis för att de två organisationstyperna är helt olika och att privata 

styrstrukturer inte kan anammas av offentlig sektor (Boyne 2002).  

3.1.2 Den kommunala utkontrakteringsprocessen 

När en organisation har valt att utkontraktera väntar utkontrakteringsprocessens tre faser: 

sökfasen, kontraktfasen och utförandefasen (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000). 

Som tidigare nämnt av Boyne (2002) måste hänsyn tas till att den offentliga sektorn är 

karaktäriserad av högre byråkrati. Svensk offentlig upphandling är ett typexempel på 

verksamhet som karaktäriseras av sådan i form av LoU och KommL (Kammarkollegiet 

2011; Bryntse 2000; Sundstrand 2010). Tidigare forskning gällande utkontraktering i 

offentlig sektor både internationellt och i Sverige har ofta använt modeller och teorier tagna 

ur en privat kontext och jämfört offentlig forskning mellan länder (Narayanan et al. 2007; 

Bryntse 2000; Karlberg 2016; Johansson et al. 2016; Christofoli et al. 2010). Att använda 

privat forskning kan göras men hänsyn till den specifika omgivningen bör tas. För att 

således kunna använda privata och offentliga teoretiska ramverk och modeller kring 

utkontraktering, styrning och kontroll av svenska kommunala verksamheter har de i den 

teoretiska referensramen anpassats med hänsyn till de specifika lagkraven. Då den svenska 

lagstiftningen påverkar hur kommunal utkontraktering ska genomföras innebär detta att 

processen för utkontraktering även påverkas. Den kommunala utkontrakteringsprocessen 

karaktäriseras även av de tre faserna men på grund av den svenska lagstiftningen påverkas 

faserna i olika bemärkelse.  

Sök-/upphandlingsfasen 

Den första fasen vid utkontraktering innebär att söka efter och välja ut en lämplig 
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organisation att utkontraktera till (Dekker 2004; Perunovic et al. 2006; Van der Meer-

Kooistra & Vosselman 2000). För svenska offentliga verksamheter som väljer att 

utkontraktera verksamhet styrs dock denna första fas av LoU. Karlberg (2016) väljer att 

kalla den för upphandlingsfasen. Fasen påbörjas med en upphandling och ett utannonserat 

förfrågningsunderlag (FFU). FFU:t måste innehålla samtliga krav som organisationen har 

på den upphandlade verksamheten och potentiella leverantörer eftersom det ligger till 

grund för anbud, anbudsutvärderingen och slutligen tilldelningen. Detta innebär alltså att 

krav ställda i FFU:t är enda möjligheten att kunna reglera vilken leverantör som vinner 

upphandlingen (Sundstrand 2010). Enligt Konkurrensverket (2018) innebär 

upphandlingsreglerna att “valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras 

på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren”. 

Tilldelningskriteriet kan antingen vara lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt 

(Konkurrensverket 2018). LoU reglerar även interaktionen mellan upphandlande offentlig 

organisation och leverantör under fasen för upphandling. Reglerna är omfattande och 

begränsar hur parterna får interagera (Sundstrand 2010).  

Kontraktsfasen 

Efter upphandlingsfasen ska kontraktet skrivas. Kontraktfasen innebär att förhandla kring 

transaktionens och relationens villkor och ramar samt att skriva kontrakt (Van der Meer-

Kooistra & Vosselman 2000). För svenska kommuner är det FFU:t som ligger till grund för 

kontraktet som upprättas i kontraktsfasen vilket innebär att kraven gäller hela perioden och 

inte kan ändras (Sundstrand 2010). Enligt KommL måste kommuner och landsting följa 

upp och kontrollera det som har överlämnats till annan part än kommunerna själva. 

Kommunerna ska säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med kommunens mål och 

riktlinjer samt att de föreskrifter som finns följs. Alla krav som ställts i FFU:t och därav 

även i kontraktet bör därför vara möjliga att följa upp (Konkurrensverket 2018). Hur 

uppföljningen ska ske måste även anges i kontraktet. Det som inte finns i kontraktet är 

leverantören inte formellt bunden till och därför är det viktigt att kommuner utformar så 

fullständiga FFU:n och kontrakt som möjligt för att möjliggöra bra uppföljning under 

utförandefasen (Kammarkollegiet 2011).  

Utförandefasen 

Utförandefasen är den tredje och sista fasen och innefattar utförandet av de kontraktsenliga 

åtagandena samt aktiviteter för övervakande och säkerställande av att kontraktet följs (Van 

der Meer-Kooistra & Vosselman 2000). Utförandefasen är således den fas som sker efter 

ingånget kontrakt. I denna fas sker kontroll och uppföljning av kontraktsenliga åtaganden 

(Dekker 2004). För att kontrollera och följa upp att leverantören gör vad som förväntas kan 
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kommuner främst använda sig av kontraktet då det är vad som ytterst reglerar relationen 

mellan de två (Kammarkollegiet 2011). Syftet med uppföljningen är att försäkra sig om att 

leverantören uppfyller de villkor och krav som är angivna i kontraktet (Kammarkollegiet 

2011; SKL 2012). Utöver uppföljningen kan utförandefasen även innefatta informell 

styrning som social interaktion mellan parterna samt förtroende- och relationsbyggande 

aktiviteter (Narayanan et al. 2007; Johansson et al. 2016). Då LoU reglerar interaktionen i 

upphandlingsfasen och kontraktsfasen är starkt beroende av FFU:ts utformning 

(Sundstrand 2010) kan det därmed motiveras att det i princip endast är i utförandefasen 

som verklig möjlighet till interaktion mellan parterna ges. Vissa externa formella, 

institutionella strukturer kan även ha påverkan (Karlberg 2016).  

 

Figur 2. Den kommunala utkontrakteringsprocessen samt studiens fortsatta fokus 

För att undersöka hur kommuner använder sig av styrning och uppföljning efter ingånget 

kontrakt är det centralt att studera utförandefasen. För att erhålla en helhetsbild av hur 

styrning och uppföljning används är det nödvändigt att kontraktet inkluderas då den 

formella kontrollen och uppföljningen är direkt kopplad till kontraktet (Kammarkollegiet 

2011). Figur 2 visar den kommunala utkontrakteringsprocessen samt studiens fortsatta 

fokus. Möjlig styrning och uppföljning i utförandefasen är i fokus men hänsyn kommer 

även tas till kontraktets utformning.   

3.1.3 Problematiken vid utkontraktering – att välja rätt sätt 

Utkontraktering av aktiviteter till en extern leverantör kan som tidigare nämnt medföra ett 

flertal fördelar. En ökning av utkontraktering och konkurrensutsättning av offentlig 

verksamhet har dock inte endast haft positiva följder, det har allt för ofta haft motsatt 

verkan jämfört med förväntade fördelar (Jensen & Stonecash 2005; Fernandez 2004) och 

graden av misslyckande har varit hög (Langfield-Smith & Smith 2003). Att misslyckas med 

utkontrakteringen innebär enligt Domberger (1997) “en specifik del av kontraktet som 

misslyckas med att uppnå önskat resultat”. 
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Behov av kontroll  

Misslyckad utkontraktering beror ofta på hur riskerna med relationen är kontrollerade och 

styrda (Chua & Mahama 2007). Det innebär en hög nivå av osäkerhet och risk att 

utkontraktera (Das & Teng 2001; Langfield-smith & Smith 2003). En av de stora riskerna 

är att organisationen inte längre har full kontroll över verksamheten (Lonsdale 1999). För 

att säkerställa att aktiviteten levereras i enlighet med organisationens mål krävs därför 

ekonomisk styrning för att säkerställa kontroll (Vosselman & Van der Meer-Kooistra 2006, 

2009; Oghazi et al. 2016; Narayanan et al. 2007; Speklé 2001; Dekker 2004, 2008; Cäker 

2008; Langfield-Smith & Smith 2003). Samtidigt menar forskare att utkontraktering ofta 

misslyckas för att relationerna är svåra att styra och kontrollera (Ireland et al. 2002; 

Almqvist 2006). 

Svårigheterna härstammar i att kontrollera den risk som uppstår genom förlorad kontroll 

över en aktivitet som läggs ut till en extern part (Das & Teng 2001). Att utkontraktera 

aktiviteter innebär att organisationen automatiskt inte längre har full kontroll över hur 

aktiviteten genomförs och vilket resultat som kommer uppnås. Riskerna med den förlorade 

kontrollen är därför förknippade med den beroendeställning organisationen hamnar i 

gentemot leverantören. Organisationen blir beroende av att leverantören kan leverera 

aktiviteten i enlighet med målet för utkontrakteringen. Svårigheterna uppstår när parternas 

mål med samarbetet inte stämmer överens med varandra, med andra ord när 

målkongruens inte uppnås, och risk för opportunistiskt beteende existerar (Langfield-

Smith & Smith 2003; Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2006; Brown & Potoski 2003). 

Vid offentlig utkontraktering uppstår ett större behov av att säkerställa kontroll på grund av 

ökade lagkrav på de offentliga verksamheterna och utkontrakteringen (Narayanan et al. 

2007). En annan av de stora svårigheterna med att utkontraktera offentlig verksamhet är 

att det legala ansvaret för slutresultatet alltid är den offentliga organisationens (Johansson 

2008; Hagbjer et al. 2017; Narayanan et al. 2007) samtidigt som utkontraktering innebär 

att stor del av kontrollen över verksamheten förloras (Fernandez 2003). Domberger (1997) 

menar att även om ansvaret för utförandet av verksamheten överförs till en extern part har 

fortfarande den offentliga organisationen ansvarsskyldighet för verksamhetens utförande 

och resultat. För att kunna säkerställa ansvaret är offentliga organisationer således i stort 

behov av att kontrollera utförandet (Narayanan et al. 2007).  

Offentlig sektor präglas även av ett högre krav på transparens som innebär att medborgare 

måste ges möjlighet till insyn i de offentliga verksamheterna (Molander 2015; Narayanan et 

al. 2007). Kravet på transparens skapar svårigheter då det innebär ett större behov av 

formell kontroll av den utkontrakterade verksamheten för att kunna säkerställa 
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medborgarnas insyn (Narayanan et al. 2007). Den grundläggande logiken skiljer sig även 

mellan offentlig och privat sektor. Offentliga organisationer förväntas leverera så hög 

kvalitet som möjligt inom de budgetrestriktioner som finns, alternativt att till en så låg 

kostnad som möjligt försäkra sig om att förutbestämd kvalitet uppnås samtidigt som den 

privata aktören har ett vinstintresse som kan hämma kvaliteten och samarbetet (Johansson 

& Siverbo 2011; Molander 2015). Den grundläggande skillnad som finns i sektorernas 

förutsättningar innebär att vikten av att säkerställa målkongruens blir ännu viktigare för 

offentlig sektor och ökar därför behovet av kontroll. 

Utkontraktering kan ske av verksamheter av olika komplexitet (Almqvist 2001, 2006; 

Johansson et al. 2016; Cristofoli et al. 2010; Blank 2001; Naraynan et al. 2007; Hatch 

2008). Offentlig verksamhet består både av mer komplexa och mindre komplexa 

verksamheter (Johansson et al. 2016). Komplexitet kan förklaras som något som innehåller 

många delar som är kopplade till och beroende av varandra. Vad som spelar roll för om 

något har en hög komplexitet eller inte beror på antalet och olikheter av aktiviteter eller 

uppgifter som måste genomföras för att åstadkomma slutprodukten. Komplexiteten ökar 

även vid ett ökat beroende mellan ovanstående faktorer (Baccarini 1996) samt om 

konsekvenserna vid felaktigheter är stora och ett stort antal intressenter finns (Hatch 

2008). Att verksamheterna skiljer sig åt i komplexitet kan kopplas till deras betydelse för 

den offentliga organisationen och dess intressenter, samt vilken risk som är förknippad 

med den (Upphandlingsmyndigheten 2017; Kammarkollegiet 2011). Ju högre komplexitet 

desto högre blir således behovet av att formellt kontrollera verksamheten och genom 

rigorös uppföljning förebygga och säkerställa att den utförs rätt (Brown & Potoski 2003; 

Upphandlingsmyndigheten 2017; Williamsson 1985; Almqvist 2006; Axelsson 1998).  

För att minimera riskerna med förlorad kontroll kan organisationer använda sig av 

ekonomisk styrning (Cäker 2008; Vosselman & Van der Meer-Kooistra 2006, 2009; Oghazi 

et al. 2016). För att säkerställa resultatet och skydda sig mot opportunistiskt beteende bör 

hård, formell styrning och kontroll användas, exempelvis genom fullständiga kontrakt 

(Dekker 2004) och rigorös uppföljning (Fernandez 2004). När kontrakt kan skrivas 

detaljerat och fullständigt reglera hur parterna ska handla och vilket resultat som ska 

åstadkommas är risken för att utkontrakteringen misslyckas låg (Brown & Potoski 2003). 

För att kontraktet ska vara ett effektivt styrmedel bör det således skrivas så fullständigt som 

möjligt för att minska risken för misslyckande (Dekker 2004). För att kunna garantera att 

verksamheter av hög komplexitet genomförs i enlighet med de mål och krav som finns på 

verksamheten bör därför även rigorös uppföljning användas. Detta för att förebygga brister, 

säkerställa att verksamheten bedrivs på rätt sätt och uppnår förväntade krav. 
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Kommunikation mellan parterna är även en viktig faktor och behovet av det ökar i takt med 

komplexiteten (Upphandlingsmyndigheten 2017; Brown & Potoski 2003; Hagbjer 2014; 

Konkurrensverket 2014; Kammarkollegiet 2011; Fernandez 2004; Axelsson 1998; Almqvist 

2006). 

Behov av flexibilitet  

En annan risk med IOR är att det kan vara svårt att förutse alla framtida möjliga händelser 

(Dekker 2004). Om miljön kan uppfattas som stabil kan en tydligare formell, mer 

strukturerad planering och kontroll användas (Van der Meer-Kooistra & Scapens, 2008) 

men ju högre komplexitet på verksamheten desto svårare blir det att fastställa tydliga mål 

och syften (Baccarini 1996). Ett fullständigt reglerande kontrakt där alla åtaganden och 

framtida tänkbara händelser kan specificeras är därför ytterst komplicerat och nästintill 

omöjligt att åstadkomma (Ouchi 1979). Vid utkontrakterade offentliga tjänster tillkommer 

dessutom fler problem med kontroll och styrning på grund av många av de offentliga 

tjänsternas ökade komplexitet och svårdefinierbarhet (Coase 1937). Denna ökade 

problematik består framförallt i sociala kostnader och fördelar som ofta är svåra att mäta 

och specificera vilket därför resulterar i att kontrakt för utkontrakterad offentliga tjänster 

oftast förblir ofullständiga. För att kunna säkerställa lyckad utkontraktering måste därför 

kontraktet kompletteras med annan styrning för att säkerställa målkongruens (Narayanan 

et al. 2007). Att skriva ett fullständigt kontrakt med alla krav som en kommun har på en 

verksamhet blir komplicerat om verksamhetens komplexitet är hög. Om resultat är svåra 

att specificera och mäta krävs gedigna undersökningar för att kunna identifiera hur 

produktionen bör genomföras för att istället kunna ställa krav på hur denna utförs. Detta 

blir dock en resurskrävande aktivitet och ett alternativ för styrning av offentlig 

utkontraktering kan istället vara att använda sig av informell styrning (Brown et al. 2006).   

Om det är en tjänst som ska köpas in tillförs dessutom ytterligare komplexitet och svårighet 

att skriva fullständiga kontrakt jämfört med om relationen hade gällt köpet av en vara 

(Gadde & Håkansson 1994). Tjänster är abstrakta och svårare att mäta och identifiera 

output. Ytterligare karaktäriseras tjänsteproduktionen av heterogenitet då anställdas 

utförande varierar vilket innebär svårighet att standardisera och osäkerhet om kvaliteten på 

resultatet. En till punkt som skiljer tjänster från varor är att produktionen sker i samband 

med konsumtionen vilket försvårar kontroll av produktionsprocessen i ett senare skede 

(Edvardsson et al. 2005). Kontrakt kan därmed i princip aldrig specificeras helt fullständigt 

(Bryntse 2000; Molander 2017). Hur fullständiga kontrakt som kan skrivas beror på den 

utkontrakterade verksamhetens komplexitet. Verksamheter av hög komplexitet har låg 

kontrakteringsbarhet och karakteriseras av låg programmerbarhet (kunskapen om 
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omvandlingsprocessen och framtida händelser är låg) samt låg mätbarhet (möjligheten att 

mäta output är låg) (Ouchi 1979; Johansson et al. 2016; Almqvist 2006; Hatch 2008). Då 

osäkerheten och tjänsters komplexitet bidrar till lägre kontrakteringsbarhet och därigenom 

ofullständiga kontrakt finns enligt forskare ett behov av att utöver nödvändig formell 

kontroll, använda annan mer informell styrning för att säkerställa resultatet av 

utkontrakteringen (Narayanan et al. 2007; Fernandez 2004; Speklé 2001; Langefield-Smith 

& Smith 2003; Wisniewski 1992).  

För att kunna uppnå fördelar som kostnadseffektivisering och kvalitetsökning är det även 

viktigt att leverantören får möjlighet att bedriva verksamheten på det bästa sättet. För att 

kunna göra detta kan flexibilitet vara avgörande om inte beställaren besitter lika kompetens 

som utföraren. Om leverantören har verksamheten som kärnverksamhet och därför 

möjligtvis sitter på information kring hur verksamheten kan bedrivas på ett bättre sätt som 

den beställande organisationen inte har existerar således informationsasymmetri och 

leverantören kan ha ett informationsövertag (Narayanan et al. 2007; Cäker 2008). Ju högre 

komplexitet på en verksamhet desto mer måste utkontrakteringen ses som ett nära 

samarbete via kontrakt. Att hänvisa till kontraktet bör vara en sista väg att gå (Almqvist 

2006). Formella relationer kan även minska en leverantörs incitament för innovation 

(Almqvist & Högberg 2005). För att kunna möjliggöra för leverantören att utföra 

verksamheten på det mest effektiva sättet är därför mindre formell kontroll önskvärt och 

informell styrning bör användas som komplement för att främja och uppnå flexibilitet 

(Narayanan et al. 2007; Cäker 2008).  

Kontrollkostander 

Ytterligare en anledning till att utkontraktering misslyckas är att det blir dyrare att 

utkontraktera aktiviteter än att utföra de internt för att hänsyn inte tagits till de kostnader 

som utkontrakteringen medför (Joskow 2002). När organisationer ska välja ut vilken 

styrning som ska användas bör alltid en ekonomisk kalkylering avgöra beslutet då 

styrningen bör vara ekonomiskt effektiv. Pris, säkerhetsgarantier och risk för opportunism 

är viktiga områden att inkludera i kalkylen (Williamsson 1996). Enligt 

transaktionskostnadsteorin finns det tre kostnader kopplat till IOR. Kostnaderna kan 

uppstå i utkontrakteringsprocessens tre faser och består av sökkostnader, 

kontraktskostnader och kontrollkostnader. Sökkostnader syftar på de kostnader som 

uppkommer i sökfasen, vilken innefattar sökandet av en extern part att ingå en 

affärsrelation med (Dekker 2008). Kontraktskostnader uppkommer i förhandlingen och 

skrivandet av kontrakten, kallad kontraktfasen. Kontrollkostnader syftar till de kostnader 

som uppstår i utförandefasen, när man kontrollerar att de involverade parterna gör vad de 
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ska enligt det upprättade kontraktet. Utförandefasen innefattar bland annat kostnader för 

uppföljning och styrning av den externa parten. Kostnader för kontroll inkluderar även de 

kostnader som uppstår på grund av brister, fel och rättelser av felaktigt beteende eller 

resultat (Williamsson 1995; Joskow 2002). Ett fullständigt kontrakt minskar behovet av att 

övervaka leverantören och transaktionskostnaderna det medför (Brown & Potoski 2003). 

För att dessa transaktionskostnader inte skall bli för stora är det viktigt att de tas hänsyn till 

valet om att utkontraktera eller inte, att rätt leverantör väljs ut, att kontrakt skrivs så 

fullständiga som möjligt samt att lämpliga kontrollmedel används med hänsyn till 

relationens karaktär (Williamson 1995, 1996; Joskow 2002; Brown & Potoski 2003).  

Att välja rätt sätt  

För att minimera risken för misslyckande bör organisationer således anpassa den 

ekonomiska styrningen efter behovet av kontroll, möjligheten att skriva fullständiga 

kontrakt, behovet av att lämna utrymme för flexibilitet tillsammans med hur mycket 

kontrollen kostar och hur mycket det skulle kosta om det uppstod fel och brister på grund 

av bristande kontroll (Narayanan et al. 2007; Speklé 2001; Dekker 2004, 2008; Joskow 

2002; Brown & Potoski 2003). Styrningen måste uppnå en balans mellan fasthet och 

flexibilitet (Van der Meer-kooistra & Scapens 2008). Det kan konstateras att det blir ett 

komplext val att välja den rätta kombinationen vid kommunal utkontraktering. Den 

ekonomiska styrningen måste användas för att säkerställa kontroll och på så sätt minska 

riskerna för misslyckande. Samtidigt måste den ge tillräckligt med utrymme för flexibilitet 

för att inte genom för hård kontroll förhindra möjligheterna till förväntade fördelar. 

Hänsyn måste även tas till de transaktionskostnader som kan uppstå för att inte misslyckas 

på grund av att utkontraktering blir för dyr på grund av för mycket eller bristande kontroll. 

Att utkontraktering ofta misslyckats på grund av svårigheterna i att styra, kontrollera och 

hantera riskerna med utkontraktering (Chua & Mahama 2007; Ireland et al. 2002) verkar 

synnerligen uppenbart.  

3.2 Interorganisatoriska styrmedel 

Ekonomisk styrning finns till för att kontrollera och koordinera vilka uppgifter som utförs 

inom ramen för en IOR och bidra till uppfyllelse av mål (Cäker, 2008: Dekker, 2004; 

Vosselman & Van der Meer-kooistra, 2009; Speklé 2001) och kan ses som en slags lag för 

att se till så att leverantören uppfyller sin del av kontraktet (Van der Meer-Kooistra & 

Vosselman 2006). Den består av olika typer av styrmedel som bör anpassas och användas 

efter olika typer av relationers behov. En välanpassad, välkonstruerad och välfungerande 



 

 

27 

ekonomistyrning är centralt för lyckade IOR (Speklé 2001; Van der Meer Kooistra & 

Vosselman 2006; Dekker 2004).  

En klassisk och vanligt använd distinktion av styrmedel är den mellan formella och 

informella styrmedel (bland annat sett i: Langfield-Smith & Smith 2003; Ouchi 1979, 

Dekker 2004; Cäker 2008; Vosselman & Van der Meer-kooistra 2008; Johansson et al. 

2016; Johansson & Siverbo 2011; Costa och Bijlsma-Frankema 2007; Van der Meer-

Kooistra & Scapens 2008). Formella styrmedel handlar om kontraktsenliga åtaganden, 

formella regler, processer och policys för att bevaka och säkerställa önskat resultat. Formell 

styrning kan därmed användas av den beställande parten för att kunna bevaka eventuella 

avvikelser från prestationer och processer av den utförande parten (Costa & Bijlsma-

Frankema 2005). Belöningssystem och skriftliga kontrakt är exempel på medel som kan 

användas för formell styrning (Langfield-Smith & Smith 2003). Styrning av IOR kan även 

ske genom informell kontroll. Interorganisatoriska informella styrmedel syftar till hur 

man på ett icke formellt tillvägagångssätt styr och påverkar handlingar och beteenden 

(Dekker 2004). De informella medlen är främst baserade på att genomföra aktiviteter som 

ökar den andra partens intresse att använda sig av egenkontroll. Det är inget som uttalat tas 

fram utan är något som byggs upp mellan de inblandade parterna över tid (Ouchi 1979). 

Det handlar bland annat om hur förtroende, socialisering, oskrivna regler och normer kan 

bidra till måluppfyllelse (Costa & Bijlsma-Frankema 2007; Anthony et al 2014; Ouchi 

1979). 

Dekker (2004) delar upp formella och informella styrmedel i ex ante och ex post 

styrning. Ex ante är den styrning som sker innan IOR ingås för att minska behovet av 

kontroll i ett senare skede genom att säkerställa att organisationerna har kongruenta mål 

och att ansvarsfördelningen mellan organisationerna är tydlig. Detta sker genom val av en 

lämplig partner och specificering av förväntningar på relationen. Ex post sker löpande 

under utkontrakteringen och innebär att påverka, kontrollera och övervaka att den andra 

partens prestation sker i enlighet med specificerade förväntningar (Dekker 2004). 

3.2.1 Formella styrmedel 

Exempel på formella styrmedel är resultatstyrning vilket bland annat kan innefatta 

upprättandet (ex ante) och uppföljningen (ex post) av finansiella och icke finansiella 

prestationsmått (Dekker 2004; Ouchi 1979). Prestationen mäts i hur väl målen uppnås 

(Merchant & Van der Stede, 2006; Ouchi 1979) och för att resultatstyrning ska vara 

applicerbart och effektivt krävs det att målen och resultatet är mätbara på ett för syftet 

meningsfullt sätt (Johansson et al. 2016). Vid mindre komplexa verksamheter är det lättare 
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att fastställa dessa mål och resultat (Almqvist 2001). När det inte finns någon bra metod för 

att fastställa resultat är det möjligt att istället använda ett angreppssätt som hänvisar till 

vilken input och vilka metoder utföraren ska använda i produktionsprocesserna (Walsh 

1995; Almqvist 2001). Handlingsstyrning är ett formellt styrmedel som innebär att styra 

aktiviteter och beteenden. Det innefattar upprättandet (ex ante) av manualer, policies, 

regleringar och krav på standardiserade aktiviteter i ambition att styra motpartens 

handlingar (Dekker 2004; Kraus & Lind 2007). Handlingsstyrning inkluderar även kontroll 

och uppföljning (ex post) av handlingarna (Anthony et al. 2014; Dekker 2004; Ouchi 1979). 

Handlingsstyrning går ut på att försäkra sig om att de involverade utför vad de ska på ett 

sätt som är i linje med organisationen och relationens mål. Det omfattar även att motverka 

handlingar och beteenden som inte är önskvärda (Johansson och Siverbo 2011). För att 

handlingsstyrningen ska vara effektiv är programmerbarhet viktigt (Ouchi 1979). Om 

aktiviteterna är svåra att definiera kan istället breda gränser formuleras inom vilka de ska 

utföras (Speklé 2001).  

Kontraktet kan som tidigare nämnt också användas som ett formellt styrmedel (Langfield-

Smith & Smith 2003) och kan då benämnas kontraktsstyrning (Bryntse 2000). 

Kontraktsstyrningen består även den av två delar, ex ante och ex post. Den första delen, ex 

ante, innebär upprättandet av ett kontrakt. Denna del innefattar specificering av villkor och 

krav på resultat (output) och handlingar (input och processer) (Williamson 1985). 

Kontraktet innehåller vanligtvis “en kombination av specificerade krav på resurser 

(input), aktiviteter (process) och resultat (output)” (Bryntse 2000:252). Den andra delen, 

ex post, innebär uppföljning av det som specificerats i kontraktet (Williamson 1985), med 

andra ord uppföljning av villkor och krav på resultat och handlingar. Kontraktsstyrningen 

kan således användas som en kombination av resultat och handlingsstyrning tillsammans 

med övriga kontraktsenliga åtaganden. Alla utkontrakterade verksamheter har ett kontrakt 

men detta används till olika grad för styrning av relationen (Williamson 1985).  

För att förklara och förtydliga vad uppföljning innebär kan den cybernetiska 

styrmodellen användas. Den cybernetiska styrmodellen, se figur 3, förklarar hur 

processen för hur uppföljning av något går till. Processen påbörjas med att en förbestämd 

input sätts in i en process där något ska genomföras. Processen skall uppnå en output och 

för att säkerställa att processen uppnår denna sker en mätning. Den mätande enheten 

mäter ett verkligt värde på processen som sedan kan jämföras med ett på förhand bestämt 

standardvärde för att identifiera avvikelser i processen. Avvikelserna skickas sedan genom 

feedback tillbaka till processen för att minimera framtida avvikelser och säkerställa att 

förväntade standardvärden och output uppnås (Hofstede 1978).  
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Figur 3. Den cybernetiska styrmodellen (Hofstede 1978) (egen översättning) 

Utöver ovan nämnda formella styrmedel finns det även ytterligare en styrstruktur som kan 

användas, eller i alla fall bör tas hänsyn till vid interorganisatorisk styrning, den 

institutionella styrstrukturen. Institutionella faktorer har en stor betydelse i den 

offentliga utkontrakteringsprocessens alla delar (Narayanan et al. 2007). För att kunna 

göra en tydlig indelning av interorganisatoriska styrmedel som passar för en kontext där 

lagar och institutionella faktorer har en stor påverkan är det därför även av intresse att 

använda den institutionella strukturen. En sådan indelning kan anses vara väl applicerbar 

till denna studie då offentliga verksamheter i hög grad regleras av lagar, regler och policys 

(Bryntse 2000). Cristofoli et al. (2010) och Johansson et al. (2016) menar att mycket 

forskning gjord på offentliga organisationer inte har tagit hänsyn till de institutionella 

faktorerna. Karlberg (2016) menar i sin tur att institutionell styrstruktur, bland annat 

genom LoU, har stor betydelse för den kommunala utkontrakteringsprocessen. Indelningen 

underlättar således för att förklara styrningen av de relationer som studien omfattar. 

Institutionell styrstruktur syftar till de regler och regleringar som påverkar hur 

transaktioner och relationer ska struktureras. Vissa skapas per automatik och andra 

utvecklas över tiden. Detta innebär exempelvis externa lagar som sedan tidigare är 

upprättade och som relationerna i deras upprättande väljer att inkludera och därför måste 

ta hänsyn till. Extern institutionell påverkan omfattar lagkrav som existerar oavsett 

utkontrakteringen och externa myndigheter som kontrollerar och ställer krav på 

verksamheten (Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008).  

3.2.2 Informella styrmedel 

Styrning av interorganisatoriska relationer kan som nämnt även ske genom informell 

kontroll. Interorganisatoriska informella styrmedel innehåller en typ av styrning, social 

styrning (Dekker 2004). Social styrning bygger på den sociala kontexten relationer 

innefattar, vilket syftar till vilken relation de inblandade parterna har sinsemellan för att 
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bidra till utformandet av utkontrakteringsrelationen. Relationsutbytet sker genom olika 

typer av interaktion. Till den sociala hör kommunikation, hur kommuner väljer att 

samverka och lära samt normer och värderingar. Förtroende är även en del av den sociala 

styrningen. Den har en viktig roll för hur relationen mellan de inblandade parterna ser ut 

(Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008; Karlberg 2016). Förtroende kan delas upp i två 

olika typer, goodwill och kompetens. Goodwillförtroende innebär att ha förtroende för att 

den andra parten har som ambition att prestera i enlighet med relationens bästa. 

Kompetensförtroende innebär i sin tur att förtroende finns för den andra partens kapacitet 

att genomföra prestationen i enlighet med relationens bästa (Dekker 2004). 

3.3 Det kommunala styrpaketet 

Som nämndes i avsnitt 3.1.2 Den kommunala utkontrakteringsprocessen är svenska 

kommuner enligt KommL skyldiga att kontrollera och följa upp utkontrakterade 

verksamheter. Det nämndes även att detta främst kan göras genom att använda sig av 

kontraktet då det är det enda formellt bindande mellan de två parterna (Kammarkollegiet 

2011) samt då kontraktets specificerade krav är vad som ligger till grund för uppföljningen 

(SKL 2012). Den uppföljning som kommunen planerar att använda måste även den anges i 

kontraktet (Kammarkollegiet 2017). Vid offentlig utkontraktering är användandet av 

styrmedel begränsat och ser annorlunda ut då styrningens och uppföljningens alla 

förutsättningar måste specificeras i kontraktet (SKL 2012). All formell styrning och 

uppföljning som kommunen ämnar använda sig av måste således utgå från kontraktet och 

kontraktsstyrning är därför kommunernas främsta formella styrmedel. Enligt Almqvist 

(2006) använder sig kommuner i Sverige av kontraktsstyrning vid utkontraktering. 

Kontraktsstyrning krävs främst efter ingånget kontrakt men det är viktigt att styrningen 

analyseras som en helhet då de två delarna av kontraktsstyrningen hör samman (Bryntse 

2000; Williamson 1985). Den styrning som kan användas utöver kontraktsstyrningen kan 

vara av social karaktär (Johansson et al. 2016). Institutionella externa faktorer kan även ha 

en styrande och kontrollerande inverkan på leverantören. Denna styrning kan finnas till 

oavsett utkontrakteringsrelationens existens (Karlberg 2016).  

Kommande kapitel kommer att konkretisera de styrmedel som kommuner kan använda sig 

av, vilket här benämns vid det kommunala styrpaketet. Ett styrpaket innebär en samling av 

tillgängliga styrmedel som kan används för ekonomisk styrning. Det innefattar alla de 

formella och informella styrmedel som kan användas (Malmi & Brown 2008). Fokus för 

styrpaketet kommer att läggas på de delar som är centrala för studiens fokusområde, det 

vill säga den styrning och uppföljning som sker i utförandefasen, ex post kontraktsstyrning 
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och övrig styrning. Som nämnts tidigare är även ex ante kontraktsstyrning centralt för 

utförandefasen då det är de specificerade kraven i kontraktet som ligger till grund för 

uppföljningen (SKL 2012) och villkor skrivna i kontraktet är de incitamentsmedel som kan 

användas i utförandefasen (Upphandlingsmyndigheten 2017, 2016). Den styrning som är 

möjlig för kommuner att använda utöver kontraktet och uppföljningen kommer även att 

lyftas fram och förklaras ur en kommunal kontext.  

3.3.1 Ex ante kontraktsstyrning 

För att kunna kräva att krav kommunen har på verksamheten och leverantören följs måste 

kontraktet skrivas så fullständigt som möjligt. Alla krav en kommun har på leverantören 

och verksamheten måste finnas i kontraktet (Kammarkollegiet 2011; Brown & Potoski 

2003; Brown et al. 2006). I kontraktet kan kommunerna ställa olika typer av krav vilka kan 

följas upp på olika sätt. Hårdheten på kraven kan variera. De kan vara hårda krav som 

måste uppfyllas eller krav som anger ramarna som leverantören bör hålla sig inom. Kraven 

kan variera beroende på upphandlingens art (Kammarkollegiet 2011). För att kunna följa 

upp dessa krav ex post är det viktigt att uppföljningsbara krav ställs (SKL 2012). 

Uppföljningsbarheten på ett krav beror på huruvida kravet går att mäta eller ej. Krav som 

är ställda i kontraktet har även olika behov av att följas upp och kan följas upp på olika sätt 

beroende på uppföljningsbarheten (Upphandlingsmyndigheten 2017). Uppföljningsbehovet 

kan avgöras utifrån en riskanalys av kravet (SKL 2012; Kammarkollegiet 2011). 

Riskanalysen baseras på hur stora konsekvenserna blir om kravet inte uppfylls och hur stor 

sannolikheten är att ett krav inte uppfylls. När riskerna för dessa är små är behovet av 

uppföljning litet. Om riskerna för ett krav är stora är uppföljningsbehovet högt och kravet 

bör följas upp noga. 

 

Figur 4. Riskananlys av ett krav och dess uppföljningsbehov (SKL 2012) 
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Kontraktet kan bestå av olika typer av villkor samt krav på input, process och resultat 

(Williamson 1985; Bryntse 2000). Kontraktsenliga villkor kan exempelvis bestå av 

kontraktets längd, transaktionens frekvens och volym och prissättning (Van der Meer-

Kooistra & Scapens 2008). Villkor kan även innefatta olika typer av incitamentsfrämjande 

villkor som exempelvis möjlighet till hävning, vite och förlängning av kontraktet 

(Kammarkollegiet 2011). Beroende på hur villkoren används kan de ge incitament för olika 

typer av beteenden hos leverantören. Enligt Anthony et al. (2014) ökar incitamentet att 

uppnå ett prestationsmått om medlet är kopplat till prestationsmåttet. 

Ju längre kontraktets längd är desto högre incitament ges för att inte verka opportunistiskt. 

Möjlighet till förlängning är ett viktigt incitament för ökad målkongruens vid 

utkontraktering av offentlig verksamhet. Det bidrar till att leverantören får större 

incitament att sköta verksamheten och agera utifrån kommunens krav för att öka 

möjligheterna till förlängt kontrakt och därav ökad ersättning (Dalen et al. 2005).  

Ersättning är även ett typ av styrmedel som kommuner kan använda sig av vid 

utkontraktering. Olika typer av ersättning kan påverka leverantörens incitament för att 

bedriva verksamheten på olika sätt. Effekterna kan bli både positiva och negativa beroende 

på vilka typer som används och kombineras. Storleken på effekterna beror även på vilka 

andra typer av styrmedel som används och vilka drivkrafter som leverantören har 

(Upphandlingsmyndigheten 2016).  

Prissättningen kan gälla en ersättning som betalas på löpande räkning eller i efterskott för 

utförda prestationer. Det kan vara kapacitetsberoende pris (fast) som ger positiva 

incitament för kostnadskontroll men kan ge negativa incitament för produktivitet, ökad 

produktion och hög kvalitet. Ett prestationsberoende pris (rörligt) ger leverantören positiva 

incitament för ökad produktivitet och produktion. Det ger dock negativa incitament för att 

uppnå hög kvalitet och kostnadskontroll. Om ersättningen är beroende på uppfyllnad av 

kvalitetsmål (målrelaterat pris) ges positiva incitament för hög kvalitet. Incitamenten för 

produktivitet och kostnadskontroll blir varken negativa eller positiva (Upphandlings-

myndigheten 2016). Om leverantören ska uppnå en viss nivå av kvalitet som på förhand 

specificerats är den målrelaterade ersättningen att föredra (Upphandlingsmyndigheten 

2017). Prissättningen kan ske av någon av de tre metoderna eller som en kombination av de 

tre (Kammarkollegiet 2011).  

Incitament för avslut av relationen är även ett viktigt medel vid utkontraktering (Bryntse 

2000). För hantering av avvikelser är det viktigt att det finns specificerat i kontraktet hur 

dessa ska hanteras samt sanktionstrappor för att successivt öka leverantörens incitament 
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att hantera dessa avvikelser. En sanktionstrappa kan exempelvis bestå av att först försöka 

lösa det genom kommunikation och dialog, sedan prisavdrag och vite och slutligen hävning 

av avtalet (Upphandlingsmyndigheten 2016, 2017; Kammarkollegiet 2011).  

Kontraktet kan även innehålla krav på leverantörens resurser, aktiviteter som ska utföras 

och vilket resultat leveransen ska ge (Bryntse 2000). Att ställa krav på leverantörens 

resurser innebär ex ante inputstyrning. Inputkrav “utgörs av de grundläggande 

förutsättningarna för verksamheten som organisation, personal och kompetens” (SKL 

2012:14). Personalkrav kan exempelvis innebära krav på tillgänglighet och bemanning (SKL 

2012). Att ställa krav på de aktiviteter som leverantören ska utföra och hur de ska utföras 

innebär ex ante processtyrning (Dekker 2004). Processkrav innebär att ställa krav på 

“hur verksamheten bedrivs eller genomförs” (SKL 2012:14). Processtyrningen kan ske till 

olika grad, och vara av hård eller lös karaktär. Exempelvis kan detaljerade, standardiserade 

instruktioner för hur något ska utföras eller vad något ska innehålla användas. 

Processkraven kan även vara rutinfokuserade och gå ut på att leverantören ska upprätta 

egna rutiner, riktlinjer eller policys eller följa organisationens färdiga rutiner, riktlinjer och 

policys. Att styra vilket arbetssätt som ska användas är även ett sätt att påverka hur 

leverantörens processer ser ut. Processkrav innehåller även andra processrelaterade krav 

som krav på hur informationsdelning ska ske, dokumenterings- och rapporteringskrav, 

krav gällande avvikelsehantering och krav som reglerar kommunens möjlighet att följa upp 

(Dekker 2004; Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008; Kammarkollegiet 2011; SKL 2012; 

Brown et al. 2006). Bestämmelser om insyn, uppföljning och kontroll måste skrivas i 

kontraktet (Kammarkollegiet 2011). Slutligen kan även ex ante resultatstyrning 

användas genom att ställa resultatkrav. Det vill säga krav på “det konkreta utfallet eller 

resultatet dvs effekten av insatsen” (SKL 2012:14). Vid användningen av resultatkrav kan 

det bli upp till leverantören att bestämma tillvägagångssätt (Almqvist 2001). 

3.3.2 Ex post kontraktsstyrning 

För att säkerställa att kraven i kontraktet följs krävs det uppföljning av kontraktet (Hagbjer 

2014). Fernandez (2007) menar att uppföljning kan bidra till mer lyckad utkontraktering 

eftersom de leder till identifiering av olämpliga beteenden och avvikelser i verksamheten. 

Uppföljning kan definieras som en kommuns granskning av att de tjänster som utförs 

uppfyller de villkor och krav som angetts i kontraktet (Hagbjer 2014). Krav som är ställda i 

kontraktet har olika behov av att följas upp och kan följas upp på olika sätt beroende på 

huruvida kravet går att mäta eller ej. Möjliga uppföljningsområden beror på vilka krav som 

tidigare är ställda i kontraktet. Krav som kommunen anser viktiga är de som kommunen 
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bör följa upp (Upphandlingsmyndigheten 2017; Kammarkollegiet 2011). Vilka krav 

kommunen följer upp eller inte måste noggrant väljas ut. Det finns en risk för att 

leverantören agerar opportunistiskt genom att fokusera på de krav som följs upp på 

bekostnad av de som inte följs upp (Bryntse 2014). ”Utmaningen ligger i att hitta ’rätt 

nivå’ så att ’rätt saker’ följs upp.” (Upphandlingsmyndigheten 2017:36)  

Hagbjer (2014) menar att det sällan finns tydliga riktlinjer för hur uppföljning ska gå till 

vilket innebär att uppföljningen kan skilja markant mellan kommuner av liknande karaktär 

som står inför liknande förutsättningar. Till uppföljning går det att göra en distinktion 

mellan två tillvägagångssätt för hur kommunen utformar och utför detta, polispatrull 

och/eller brandlarm (Hagbjer 2014; Kiewet & McCubbins 1991; McCubbins & Schwartz 

1984; Brown et al. 2006). Polispatrull innebär en regelbunden och på eget initiativ utförd 

uppföljning gjord av kommunen. Syftet med metoden är att proaktivt förebygga, identifiera 

och åtgärda avvikelser och felaktigheter, samtidigt som man därigenom skrämmer 

utföraren från avsiktliga företeelser. Brandlarm är i jämförelse med polispatrull en 

reaktiv typ av uppföljning där man utgår från inkomna klagomål från olika intressenter 

eller andra typer av indikationer för att få en inblick i de verksamheter man lagt ut. 

Uppföljning av verksamheter sker alltså inte i samma regelbundna utsträckning, utan 

uppföljning sker när ett brandlarm tjuter. De två kan ses som övergripande 

tillvägagångssätt för hur kommuner väljer att utforma uppföljningen av utkontrakterade 

verksamheter. Ett tillvägagångssätt behöver inte utesluta det andra vilket innebär att 

kommuner kan använda sig av både polispatrull- och brandlarmsuppföljning (Hagbjer 

2014; Brown et al. 2006). Komplexitet på en verksamhet ökar behovet av uppföljning. Vid 

komplexa verksamheter bör uppföljningsaktiviteterna främst vara proaktiva, omfattande 

och frekvensen bör vara hög. Mindre komplexa verksamheter har ett lägre behov av 

uppföljning och kan istället använda sig av reaktiv uppföljning till lägre frekvens 

(Kammarkollegiet 2011; Upphandlingsmyndigheten 2017; Hagbjer 2014).  

Efter att kommunen valt om det ska följa upp regelbundet, vid indikation eller både och så 

behöver de välja vilken eller vilka typer av uppföljningsmetoder och -aktiviteter de ska 

använda sig av för att kontrollera utföraren. Uppföljningsmetoder och -aktiviteter bör 

anpassas efter den utkontrakterade verksamhetens komplexitet och vilka krav kommunen 

har ställt genom kontraktet (Upphandlingsmyndigheten 2017). Olika uppföljningsmetoder 

har olika resurskrav (Brown et al. 2006). Exempel på uppföljningsmetoder är regelbundna 

möten mellan parterna, anmälda och oanmälda besök och kontroller, besiktningar, 

stickprov och kontroller av fakturor, leveranser eller dokument. Enkäter kan även användas 

för att mäta kundtillfredställelse, olika typer av mätningar kan göras av prestationer samt 
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egenkontroll utförd av leverantören (Kammarkollegiet 2011; Upphandlingsmyndigheten 

2017; Konkurrensverket 2014; Bryntse 2000). 

Utöver att KommL reglerar och kravställer att uppföljning av utkontrakterade 

verksamheter ska ske bör uppföljningen ske för att säkerställa kvalitet (SKL 2012). Kvalitet 

är ett begrepp som används i vida spridd bemärkelse. Kvalitet defineras av ISO 9000 som 

“grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” (ur Kammarkollegiet 2011:30). 

Kvalitet kan delas upp på tre olika typer av kvalitet: input-, process- och resultatkvalitet 

(Upphandlingsmyndigheten 2017; Donabedian 1966). Inputkvalitet är kopplat till den grad 

det aktuella värdet vid en mätning uppfyller standardvärdet på inputkravet. För att 

säkerställa inputkvalitet ska således främst inputkraven följas upp. För att säkerställa 

processkvalitet ska processkrav följas upp och samma gäller för resultatkvalitet, då bör 

resultatkrav följas upp (Upphandlingsmyndigheten 2017). Vid komplexa verksamheter där 

resultaten är svåra att mäta är det viktigt att uppföljningen även mäter annat utöver 

resultatkvalitet (Brown et al. 2006). Upphandlingsmyndigheten (2017) lyfter även att behov 

av kompetens för att utföra uppföljningen varierar beroende på de olika kravens mätbarhet. 

Vid låg mätbarhet kan en bedömning istället krävas för att utföra uppföljningen. Vid låg 

mätbarhet kan således expertkompetens krävas för att göra en korrekt bedömning.  

De avvikelser som framkommer vid de olika uppföljningarna bör sedan hanteras. Hur dessa 

kan hanteras beror på vad som genom kontraktet har gjorts möjligt. De villkor och 

bestämmelser om insyn, uppföljning och kontroll som skrivits i kontraktet kan i 

utförandefasen användas som ett juridiskt styrsystem eller kontrollinstrument 

(Kammarkollegiet 2011). Olika typer av sanktioner påverkar leverantören i olika 

bemärkelse i utförandefasen. För att dessa ska ha någon påverkan på leverantören är det av 

högsta vikt att de används vid uppkomna avvikelser. Om de inte används är risken stor att 

krav och villkor inte tas på allvar och att kvaliteten i slutändan blir lidande 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). Övriga incitamentsmedel som används påverkar även 

leverantörens incitament att uppnå krav och inte verka opportunistiskt som det förklarades 

i avsnitt 3.3.1 Ex ante kontraktsstyrning.  

3.3.3 Övrig styrning 

Den övriga styrningen som kan existera i det kommunala styrpaketet är sådant som kan ske 

utöver kontraktet. Kontraktsstyrningen som det formella styrmedel det är, är på grund av 

den offentliga sektorns institutionella omgivning, ett måste för utkontrakteringsrelationen 

(Narayanan et al. 2007). Utöver kontraktet påverkar externa institutionella faktorer 

(Karlberg 2016). Den institutionella påverkan är olika beroende på vilken typ av 
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verksamhet som utkontrakteras då olika verksamheter har olika typer av externa lagkrav på 

sig. Om kommunen vill att lagar ska följas som inte leverantören externt är bunden till 

måste dessa anges i kontraktet (SKL 2012). Institutionell styrstruktur innefattar även de 

externa aktörer som ställer krav på och kontrollerar leverantören (Van der Meer-Kooistra & 

Scapens 2008). 

Sociala styrmedel kan även användas för styrning vid kommunal utkontraktering 

(Johansson et al. 2016). I privata organisationer kan de sociala användas som ett substitut 

för de formella styrmedlen. På grund av offentliga organisationers omgivande lagar och 

regler kan det sociala i denna kontext endast användas som ett komplement och inte 

substituera kontraktet vilket är möjligt vid samarbeten mellan privata aktörer (Narayanan 

et al. 2007). Möjliga sociala styrmedel vid kommunal utkontraktering överensstämmer 

dock med tidigare definition av vad social styrning kan innebära, det vill säga hur 

kommunerna försöker socialisera med leverantörerna och hur de informerar och försöker 

pådyvla leverantören att arbeta i enlighet med kommunens normer och värderingar 

(Chatman 1991). För att säkerställa att leverantören medverkar vid möten för samverkan 

måste detta finnas reglerat i kontraktet. Viss möjlighet finns för att anpassa samarbetet 

efter leverantörens och kommunens önskemål men ändringarna får dock inte vara av 

väsentlig grad då det i sådana fall måste ske en ny upphandling (Kammarkollegiet 2011). 

3.3.4 Illustration av det kommunala styrpaketet 

Figur 5 ger en sammanfattande bild av avsnitt 3.3 Det kommunala styrpaketet. För 

förstorad bild se bilaga 5. Det kommunala styrpaketet består av kontraktsstyrning och övrig 

styrning. Kontraktstyrningen består av två delar, ex ante och ex post. Ex ante 

kontraktsstyrning är den första delen som innehåller relationens formella ramar. Delen 

innefattar krav på leverantören och verksamheten. Kraven som ställs är av olika 

uppföljningsbehov beroende på riskerna kopplade till kraven och har olika 

uppföljningsbarhet beroende på huruvida kraven går att mäta. Uppföljningsbehovet och 

uppföljningsbarheten påverkar hur kommuner i ett senare skede kan och bör utforma sin 

uppföljning. Ex ante styrningen innehåller även de villkor som kommunen genom 

kontraktet använder för att påverka leverantörens beteende i olika bemärkelse. Villkoren 

som finns i kontraktet kan i ett senare skede, utförandefasen, användas som olika typer av 

incitamentsmedel. Nästa del i styrpaketet illustreras av ex post kontraktsstyrning som 

innebär att kontrollera och följa upp de krav som ställts ex ante.  Uppföljningen som kan 

ske har olika fokus på att säkerställa olika typer av kvalitet beroende på vilka krav som 

främst bör följas upp. Uppföljningen kan ske enligt olika tillvägagångssätt och med olika 



 

 

37 

metoder. I denna del kan de incitamentsmedel som genom kontraktet ex ante gjorts möjliga 

användas för att hantera avvikelser som framkommer vid uppföljningen. De kan även i 

olika bemärkelse påverka leverantörens incitament att uppnå kraven i kontraktet. Andra 

delen av det kommunala styrpaketet består av övrig styrning. Den övriga styrningen 

innefattar den institutionella styrstrukturen och sociala styrmedel. Institutionell 

styrstruktur kan påverka relationen genom lagar och extern kontroll. Social styrning kan 

användas av kommunerna i utförandefasen. De medel som kan användas delas upp i olika 

typer av förtroende och interaktion.  

 

Figur 5. Det kommunala styrpaketet 

3.4 Vilket sätt är rätt? 

3.4.1 Komplexitetens betydelse för styrpaketet 

Hur den ekonomiska styrningen ska designas bör anpassas efter den utkontrakterade 

verksamhetens komplexitet. Hur styrningen bör utformas består av två perspektiv 

(Fernandez 2004). Forskare på ena sidan förespråkar hård, formell kontroll genom 
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fullständiga kontrakt och rigorös uppföljning för lyckad utkontraktering av offentlig 

verksamhet. I takt med att komplexiteten ökar och behovet av att säkerställa resultatet 

ökar, ökar därför behovet av hård, formell styrning och uppföljning för att säkerställa 

kontroll över verksamheten och resultatet (Fernandez 2004; Narayanan et al. 2007; 

Johansson & Siverbo 2011; Bryntse 2000; Upphandlingsmyndigheten 2017; 

Kammarkollegiet 2011; Brown & Potoski 2003). Forskare på andra sidan menar att när 

komplexiteten är hög så kan inte hårda, formella styrmedel användas på ett effektivt sätt 

och behöver därför substitueras med lösare, formell kontroll och informell, social styrning 

behöver användas som komplement för att tillfredsställa behovet av flexibilitet och 

samtidigt säkerställa målkongruens (Narayanan et al. 2007; Cristofoli et al. 2010; 

Wiesniewski 1992; Almqvist 2006; Fernandez 2004; DeHoog 1990).  

3.4.2 Analysmodell 

Genom den teoretiska referensramen har det konstaterats att komplexiteten bör påverka 

styrpaketet och dess delar i olika bemärkelse. Hur denna bör utformas beroende på 

komplexitet är dock tvådelat och inte fullständigt studerat. För att studera hur kommunala 

utkontrakterade verksamheter styrs och följs upp och vilka faktorer som är av betydelse för 

utkontrakteringen beroende på komplexitet utgår analysen av den empiriska referensramen 

från analysmodellen nedan, se figur 6.  

 

Figur 6. Studiens analysmodell 
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 Empiri 

Kapitel 4. presenterar empirin uppdelad på de olika studerade fallen av utkontrakterade 

verksamheter. De undersökta fallen presenteras gemensamt och påbörjas med lokalvård, 

sedan företagshälsovård och sist äldreomsorg. Beskrivningen av verksamheterna 

presenterar hur kommunerna använder kontraktet, vilken uppföljning som sker och vilken 

övrig styrning som används. För förtydligande av förkortningar gällande benämning av 

intervjupersoner se bilaga 4.  

4.1 Utkontrakterad lokalvård 

Utkontraktering av lokalvård i kommun AL och BL avser lokalvårdstjänster på några av 

kommunernas skolor som utförs av lokala leverantörer. Lokalvårdstjänster innebär enligt 

kontrakten daglig städning under vardagar samt periodisk städning som vanligtvis utförs 

en till två gånger per år. Denna städning innefattar fönster- och golvvård samt storstädning. 

Det är möjligt att beställa några få extratjänster vid behov. VAL AL beskriver verksamheten 

som: ”Vi levererar alla slags städtjänster, städning, daglig, storstädning, golvvård och 

fönsterputs. Som ett slags helhetspaket”.    

Anledning till att kommunerna valt att kontraktera ut lokalvården överensstämmer till viss 

del. SOB AL berättar att verksamheten lagts ut på privat aktör för att kommunen vill ha en 

hög kvalitet på tjänsten samt att skolorna ska kunna ägna sig åt sin pedagogiska 

verksamhet. Samtidigt önskar kommunen att via utkontraktering av sådana tjänster främja 

företagandet i kommunen. OSB BL menar att det är viktigt att kommunen är nöjd med 

leveransen av lokalvård. Är man inte nöjd så väljer kommunen hellre att bedriva lokalvård i 

egen regi trots att OSB BL:s egen uppfattning är att det i övrigt inte är någon vinst att ha 

verksamheten i egen regi. Framförallt för att inte ta fokus från kärnverksamheten. 

Anledningen till varför man utkontrakterar är enligt OSB BL för att det blir dyrt och tar 

stort fokus från kärnverksamheten att hålla det internt, ”har man då köpt in tjänsten så 

blir inte bekymret mitt egentligen, utan någon annan ska lösa mitt problem. Jag har köpt 

att det ska va rent” (OSB BL). 

4.1.1 Kontrakt 

Kontrakten för lokalvård avser en maximal kontraktslängd om fem år. Kommun AL 

använder två år långa kontrakt med möjlighet till förlängning på ett år tre gånger och 
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kommun BL tre år långt kontrakt med möjlighet till ett års förlängning två gånger. Ett fast 

pris används främst som betalas löpande för den dagliga leveransen av tjänster. Den 

periodiska städningen betalas i efterskott efter tjänsteleverans och efter godkänd besiktning 

av att städningen uppnått tillräckligt hög nivå. Ersättningen för den periodiska städningen 

är fast men betalningen genomförs ej om leveransens kvalitet inte godkänts.  

Enligt kommunernas beställare, SOB AL och OSB BL, besitter kommunerna god kompetens 

att avgöra rimliga minimiprisnivåer för att leverantören ska klara av arbetet. Ambitionen är 

att ha ett sådant pris som innebär att leverantörerna har möjlighet att uppnå kraven i 

kontraktet. SOB AL menar att kommunen inte alltid väljer leverantör efter lägsta pris med 

motiveringen att kommunen då kan välja en seriösare leverantör som har kapaciteten att 

leverera: 

”Det är lite dyrare men samtidigt så får vi nog en bättre leverans då. Mer seriös. Och man 

har ju mött många diskussioner att man [kommunen] väljer lägsta [pris] men det kan ju 

vara så att det som ligger lägst blir förkastat på grund av någonting som de inte lever upp 

till av skall-kraven eller nånting sånt där (…) så det kan ju hamna på anbud nummer fem 

som verkligen inte är lägst. Vi säger ju att ’lägg så att ni [leverantören] mår bra och 

känner att ni kan drifta det här’. Det är en tuff verksamhet.” (SOB AL)  

OSB BL trycker på att det är viktigt att priset inte är för lågt för att säkerställa leverantörens 

kapacitet: ”sen kan det ju va såhär att några dumpar priserna så totalt och då vet man ju 

från upphandlingsenheten att ja det där går ju inte. Det vet vi ju från början” (OSB BL) 

I kontrakten för utkontrakterad lokalvård finns möjlighet till hävning och vite. I kontraktet 

finns det exempelvis specificerat vilka krav i kontraktet som vitena gäller och på vilka 

grunder som hävning kan utföras på, till exempel vid upprepade kvalitetsbrister (kontrakt 

AL & kontrakt BL). Om vite tagits ut och leverantörer haft allvarliga kvalitetsbrister kan det 

även användas som grund för att förkasta anbud. SOB AL förklarar att efter en period av 

hårdare kontroll där vite har använts har kvalitetsbristerna minskat i och med att 

leverantörerna är medvetna om vad som händer om de inte följer kraven. Kommun AL har 

märkt att kommunens olika leverantörer: ”har läst på och hört vad som kan hända och de 

läser vitesdelen” (SOB AL) och menar att det bidragit till mindre kvalitetsbrister och ett 

minskat behov av kontroll och uppföljning. VAL AL uttrycker att det är medvetna om att 

kommunen kan ta ut vite men att det inte använts i samband med dagens kontrakt. Enligt 

OSB BL innebar avsaknaden av vite tidigare att de fick lägga ner stora resurser på hantering 

av kvalitetsbrister: 
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”vi [fick] lägga ner enormt med tid och det var inte bara jag utan det var många, med 

uppföljningar och vi satte av tid och ledningen på hög nivå [inkluderades] och sådär. Så 

tillslut bestämdes det att vi ska ha rätt att ta ut vite.” (OSB BL) 

I dagens kontrakt har kommun BL valt att inte använda sig av vite vid kvalitetsbrister eller 

kontraktsbrott. OSB BL menar att istället för att ta ut vite så har kommun BL och 

leverantören istället haft en diskussion kring vad leverantören kan göra för att kompensera 

bristen.  

Kommunerna ställer genom kontraktet krav på leverantörens organisation och resurser. 

SOB AL menar att det är viktigt att leverantörerna har de rätta resurserna för att klara av 

att leverera: ”De bolagen som inte har den här ekonomiska resursen eller kunskapen kring 

avtalen, det går inte bra”. Exempelvis ställs krav på leverantören genom krav på hur 

personalen inom organisationen behandlas (ex. antidiskrimineringsklausuler och 

kollektivavtal) och krav på underleverantörer. Kommun AL ställer krav på att leverantören 

ska vara certifierad enligt ISO:s kvalitets- och miljöledningssystem eller liknande. Kommun 

BL har istället specificerat att kvalitetsledningssystem exempelvis ska säkerställa att kraven 

efterlevs och är kontrollerbara under kontraktsperioden. Systemet ska innehålla rutiner för 

regelbunden egenkontroll av städkvalitet och att produktkvalitet säkerställs. 

Miljöledningssystemet ska enligt kontraktet bland annat inkludera egen upprättad 

miljöpolicy och rutiner för hur leverantören kan säkerställa att gällande lagstiftning eller 

föreskrifter inom området efterlevs.   

Kontrakten ställer krav på tjänsteleveransen i olika grad. Kommun BL ställer krav på att 

den dagliga leveransen ska ske under veckodagarna. I övrigt ställs inga fler krav på 

personalens tillgänglighet eller antal. I kommun AL ställs dessutom krav på hur många 

timmar (miniminivå) leverantören totalt och per objekt ska leverera.  Timfördelning av 

personal per objekt som städas måste även redovisas. Utbildning av personal och att viss 

specifik kompetens ska finnas hos leverantören är något som kommunerna ställer krav på. 

All personal som utför städtjänst ska: ”kunna uppvisa intyg eller certifiering enligt SRY, 

PRYL eller motsvarande utbildning, efter 6 månader från avtalsstart. Intygen skall 

skickas till kommunen” (Kontrakt BL). Personalen ska vara utbildad enligt föreslagna 

utbildningar eller motsvarande likvärdiga utbildningar. OSB BL förklarar: ”Det som vi 

absolut krävde va utbildad personal. Alltså kunskap med arbetes art, med hygien, 

certifiering och allt sådant”. Kommunerna ställer krav på att viss specifik kompetens ska 

finnas, exempelvis särskilt utbildade arbetsledare. VAL AL berättar om vilka krav som ställs 

på leverantörens personal: 
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"Det krav som ställs på personal [i kontraktet] gällande utbildning och erfarenhet, de är ju 

allt från städare till arbetsledare, till vem som utför golvvård och så vidare då. Sen så är 

det ju Kommun AL som angett hur lång tid det tar att städa varje objekt och den tiden 

förbinder vi oss att vara där också." (VAL AL) 

SOB AL menar att krav på leverantörens organisation, utbildad personal och 

personalbemanning är viktigt för att kunna säkerställa seriösa och goda samarbetspartners.  

”De [leverantören] skickar ju in personallistor på arbetsledare och på lokalvårdare och 

golvvårdsgrupper och så där. De behövs att ha de här kraven för annars sker det mycket 

prisdumpningar och oseriösa anbud och då genom att ha alla de här uppstaplade i 

verksamhetskraven gör att vi höjer dels yrket och säkerställer att vi har goda aktörer inne 

på marknaden (…) Vi vill ha utbildad personal och vi vill inte ha någon prisdumpning.” 

(SOB AL) 

Kommunerna har genom kontraktet angett flertalet aktiviteter som ska genomföras för att 

leverera de olika typerna av tjänster. Aktiviteterna finns specificerade i kravspecifikationer 

som bland annat beskriver vilka städmetoder som ska användas: “De städmetoder som 

används bör virvla upp så lite damm som möjligt” (Bilaga 1 AL). Utöver metoder beskrivs 

vilka moment som ingår och till vilken frekvens de ska utföras. Bilaga 1 BL beskriver de 

moment som kan inkluderas vid aktiviteter. Här beskrivs momentet ”städning av saniteter”:  

”innebär att göra rent med mest lämpade metod på toaletter, duschar, handfat, golv. Även 

speglar ska avfläckas. Diskhoar i fristående skötbord ingår. Även väggar och ledningsrör 

ska rengöras. Hygienmaterial: Toalettpapper, pappershanddukar och tvål ska fyllas på 

vid behov.” (Bilaga 1 BL) 

OSB BL förklarar vidare att de beskriver momenten och använder sig av ett 

standarddokument upprättat för utkontrakterad lokalvård i kommunen som beskriver olika 

delar av leveransen: ”själva begreppet damning det innebär det här och det här och då 

spelar det ingen roll vilken verksamhet du är i. Utan står det damning så betyder det 

detta” (OSB BL).  

I kommun AL har även minsta antalet timmar leverantören ska använda per objekt angetts 

i kravspecifikationerna. Något leverantören inte får understiga enligt SOB AL. Vilka timmar 

på dygnet städningen får genomföras anges dessutom i kontrakt AL vilket kontrakt BL 

lämnar åt leverantören att själv bestämma lämpliga städtider. Med kravet att de inte stör 

kärnverksamheten. Kommun AL tycker det är fördelaktigt att ställa många krav för att 

säkerställa kvalitet. SOB AL berättar: ”vi spaltar upp liksom, vad de ska göra, när de ska 

göra och hur ofta. Så det är väldigt intecknat (…) vi har en bra frekvens och ytterst få 

punkter som inte ingår i städavtalet”. Vilket SOB AL menar förtydligas av att när 
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miljökontoret från kommunen gör kontroller i verksamheten så framkommer sällan några 

brister.  

I kontrakten har kommunerna också ställt krav på hur leveransen av tjänsterna ska 

genomföras. Den ska genomföras på ett: ”Lämplig sätt”, ”med hänsyn till människor och 

material” (kontrakt BL), ”låg negativ miljöpåverkan”, ”med hänsyn till objektens 

långsiktiga underhållsstatus” eller ”städningen för alla lokaler utförs med hänsyn till 

verksamhet” (kontrakt AL). De enda färdiga rutiner, riktlinjer och policys kommunerna 

använder sig av är kravspecifikationerna. Kommun AL ställer också krav på att de 

kemisktekniska produkter som leverantören ska använda ska uppfylla krav enligt en 

teknisk specifikation. Kommunerna ställer utöver det främst krav på att leverantören ska 

upprätta egna rutiner och policys. Störst fokus läggs på att leverantören ska säkerställa 

interna processer för att kontraktets alla krav uppfylls, att avvikelser samt fel och brister 

hanteras och motverkas. Leverantören i kommun AL ska upprätta en objektspärm som 

samlar handlingar gällande drift, samverkan, uppföljning och kvalitetskontroller av 

entreprenaden som måste finnas på plats på skolorna. En underhållsplan ska också 

upprättas för alla verksamheter inom kontraktet. Underhållsplanen ska årligen och 

skriftligen redovisas och innefatta den periodiska städningen som genomförts under året. 

Den ska innehålla vilka tjänster som utförts, vilka metoder och medel som använts.  

Kommunerna har ställt kvalitetskrav på tjänsteleveransen i form av vilket resultat 

städningen ska uppnå. Enligt kontrakt BL ska städresultatet vara av hög kvalitet och 

innebär bland annat att: ”Städobjekten ska efter utfört arbete ge ett rent och välvårdat 

intryck”. Kontrakt AL innehåller en definitionssammanställning av städresultat som 

definierar smutstyper, normalt tillstånd för städnivå beroende på lokaltyp och vilka resultat 

som ska uppnås. SOB AL menar att det är lätt att se om resultaten är uppnådda: “Man ser 

ju om det är rent, är det rent så är det rent, är det slitet så är det slitet”. OSB BL 

instämmer och menar att: ”det är omedelbart att man ser om någon har hoppat över eller 

städat bristfälligt”. Om oenighet gällande städkvalitet förekommer har kommunerna 

möjlighet att anlita extern städexpertis för opartisk kontroll. Kommun BL har även genom 

kontraktet specificerat vilket resultat de olika tjänsterna ska åstadkomma, exempelvis: 

”Städning av golv och mattor innebär att sand, damm, skräp m.m. tas bort med lämplig 

städmetod. Eventuellt uppkomna fläckar på golv ska avlägsnas” (Bilaga 1 BL). OSB BL 

menar att kommun BL:s största krav på leveransen är att skolan ska vara ren och att 

leveransen ska ske utan att påverka kärnverksamheten. SOB AL tycker också att resultatet 

är det viktigaste: ”självklart är resultatet det absolut viktigaste, det ska vara rent, tömt 

och påfyllt”. VAL AL instämmer och menar att: ”målet är att vi under hela avtalsperioden 
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ska hålla den här kvaliteten vi utlovat”. OSB BL berättar att leveransens kvalitet är viktig 

för kärnverksamheten: ”Den här biten med lokalvård, funkar inte den då är det inte 

mycket som funkar i en verksamhet med tusen elever som rör sig varje dag. Jag menar 

tänk bara en toalett som inte blir städad på två dagar”.  

Kontraktet för utkontraktering av lokalvård i kommun AL uppfattas som att det är mycket 

som är beskrivet och inte mycket som lämnas ospecificerat. VAL AL berättar att: ”det finns 

inget utöver kontraktet som de [kommunen] kan ställa krav på oss”. SOB AL tycker att det 

är att bra kontrakt med väldigt mycket specificerat. Vidare berättar VAL AL att:  

"det som är beskrivet i arbetsbeskrivningarna är väldigt tydligt vad som ska ingå och 

vilket resultat man [kommunen] förväntar sig. Så det råder inga tvivel kring vad som ska 

levereras utan det är tydligt beskrivet i kontraktet. (…) framförallt hur och vilka aktiviteter 

(…) står exakt vad som göras i varje yta. Står även hur resultat ska se ut och uppfattas.” 

(VAL AL) 

Som presenterats i kapitlet har kommun AL valt att ställa något mer detaljerade krav 

gällande vissa områden. OSB BL menar att kommunens fokus främst är att resultatet ska 

bli bra och har valt att lämna visst utrymme till leverantören att bestämma hur de ska 

bedriva verksamheten. OSB BL berättar: ”vi hade fokus på rent resultat och sen hur de 

utförde de om de va sju eller en om de hade maskiner eller det la inte vi oss i”. 

4.1.2 Uppföljning 

För uppföljning och kontroll av att leverantören utför verksamheten i enlighet med 

kontraktet använder sig kommunerna av månatliga kvalitetsuppföljningar och kvartalsvisa 

uppföljningsmöten. I kommun AL sker de månatliga kvalitetsuppföljningarna av 

städkvaliteten genom egenkontroll utförd av leverantören som ska protokollföras och där 

kommunen ska erbjudas delta. Först och främst är det kommunens operativa beställare på 

respektive skola som deltar och sköter kommunikationen med städpersonal och 

arbetsledare. Resultat, avvikelser och använt material ska bland annat kontrolleras. 

Rapporter från egenkontrollerna ska sedan redovisas till kommunen tre dagar efter 

genomförandet. I kommun BL sker denna uppföljning alltid gemensamt med inbokade 

möten. Enligt OSB BL är det primära målet att ha en dialog kring läget och ringa in vad som 

inte fungerat och varför det uppstått. Kvalitetsuppföljningarna protokollförs alltid och 

sparas för att kunna följas upp vid kommande uppföljning. Uppföljningarna innefattar en 

gemensam besiktning för att säkerställa att tidigare brister har åtgärdats. Det används även 

som ett sätt för leverantören att samla poäng på inför kommande uppdrag.  
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Uppföljningsmötena som sker varje kvartal skiljer sig något mellan kommunerna. Kommun 

AL:s uppföljningsmöten innefattar uppföljning av kvalitetsplan och egenkontroll. En 

gemensam kvalitetskontroll ska alltid genomföras innan uppföljningsmötena som gås 

igenom under mötet. Kvalitetsplanen som ska upprättas innefattar bland annat rutiner för 

egenkontroll, rutiner för avvikelser och reklamationer, ersättarplanering, rutin för 

introduktion av nyanställda samt utbildningsprogram för personal. Kommun BL kallar 

dessa uppföljningsmöten för kvalitetsbesiktningar vilka enligt kontraktet ska innefatta 

uppföljning av kvartalets kvalitetsuppföljningar och kommunen ska ge ett omdöme 

angående kvartalets leverans.  

Utöver ovan nämnda uppföljningsmetoder ska leverantören i båda kommunerna ta initiativ 

till gemensam uppföljning efter genomförd periodisk städning. En slutbesiktning av 

kvaliteten ska genomföras innan kontraktstidens slut. Kommun AL har även möten med 

leverantören vid starten av ett kontrakt där kontraktets alla delar ses över. OSB BL menar 

att det ofta blir mycket möten och kommunikation i början på ett kontrakt. I kommun BL 

ställer kommunen krav på att egenkontroll ska genomföras för kvalitetssäkring och som 

uppföljning av miljöarbetet. Oanmälda besök genomförs av SOB AL, vilket VAL AL intygar, 

där besiktning görs av städkvalitet och kontroll av att rätt produkter används. 

Kvalitetsbrister dokumenteras ofta med foto. Besöken kan göras i förebyggande syfte men 

sker oftast om det har varit något problematiskt kring leveransen och då för att underlätta 

för de operativa beställarna och sedan för att förebygga för att det inte ska uppstå problem 

igen. SOB AL berättar att: ”jag förebygger ju det genom att följa upp och stötta upp dem 

och ser till så att det rullar på”. I kommun BL kan OSB BL, som operativa beställare i 

kommun AL, ta hjälp av den strategiska beställaren från kommunens upphandlingskontor 

om bristerna är för stora och problemen inte kan lösas. OSB BL kan likt SOB AL ibland göra 

oanmälda uppföljningar men de beror då uteslutande på att klagomål har inkommit som 

OSB BL då följer upp för att sedan kunna meddela leverantören. Alla klagomål följs upp av 

OSB BL. Om kvalitetsbrister är återkommande använder sig OSB BL av foto för att kunna 

bevisa bristerna för leverantören.  

I kommun AL följs alla kontraktets krav upp. Detta menar både SOB AL: “Men känner att 

det är ett bra avtal med väldigt mycket punkter i. Så det är inte bara att hoppa in och tro 

att det går bara liksom ’det här är ingenting att följa’, vi följer upp det” och VAL AL: ”Jag 

skulle nog säg att alla delar följs upp”. SOB AL menar att det är viktigt att allting följs upp: 

”det är ju viktigt för att det stärker ju också den här städbranschen liksom att vi 

poängterar det, att det är viktigt att det följs”. Det främsta fokuset ligger på resultatet av 

städningen och andra krav följs främst upp om resultatet inte är bra:  
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”Mycket ligger ju på resultatet men är inte resultatet bra så börjar man ju titta på 

personallistorna att de har utbildning och sen att dem levererar ”minsta städtid” och att 

man inte går under det för det har ju uppmärksammats liksom många gånger att man [en 

leverantör] ger ut för lite tid [till sin personal]. Säg att en förskola behöver två timmar och 

så har personalen bara fått en timma och det är helt ologiskt att man ska kunna hinna, att 

man ska kunna städa snabbare än minst två timmar. Så att vi följer upp så. Vi tittar. Blir 

det dåligt resultat då finns det punkter bakom som inte är uppfyllda.” (SOB AL) 

I kommun BL ligger fokus för kommunens uppföljningar även främst på att följa upp 

resultatet på städkvaliteten. Uppföljningarna fokuserar inte på leverantörens organisation 

men OSB BL berättar att ”vid nått tillfälle såg vi att det var en personal som inte mådde 

bra och då omtalade jag det bara, att jag ser detta”. Skulle det vara så att städnivån inte 

håller kvaliteten så menar OSB BL i likhet med SOB AL att det ofta är andra faktorer som är 

bakomliggande och då följs de upp för att undersöka vad som är det bakomliggande 

problemet. Anledningen till kvalitetsbrister upplevs av OSB BL bero på att leverantörer ofta 

drar in på tid ”jag tror att en del är att de är för tidspressade. De har väldigt kort om tid i 

vissa utrymmen” och berättar även om sina erfarenheter från att precis ha gått över till en 

annan verksamhet inom kommunen där lokalvården sker i egen regi: 

”nu när jag upplever hur det är att ha det i egen regi och jag känner den tilliten som är och 

man pratar utav samma sak så kan jag ju ha känt att (…) oavsett vem som har 

[kontraktet], detta handlar inte bara om den här leverantören utan jag har ju ändå haft 

några olika under ett antal år, så hamnar man i slut att om skulle kunna dra in på tid 

någonstans så gör de det för att tjäna lite mer. Inte åt andra hållet (…) det blir ju då att jag 

då blir väldigt på och bevakar att vi faktiskt får den tiden och att det utförs de jobben som 

är tänkta.” (OSB BL) 

Vidare menar OSB BL att om det brister i bakomliggande faktorer så är det något som 

framkommer när kvalitetsnivån inte hålls: 

”under mina år har jag haft fyra olika [leverantörer], och det är inte någon skillnad på 

någon, där man ’nu bestämmer vi så här’ och sen kan man uppleva efter ett tag att ’men 

vänta lite nu hur ska ni hinna städa det här? Är det så att ni är tillräckligt med folk och så?’ 

och det ser ju kommunen först när leverantören inte håller kvaliteten.” (OSB BL)  

Kommunerna genomför också löpande uppföljning av inrapporterade dokument, främst 

utbildningsintyg och städfrekvens. För kommun AL följs dessutom personalens timmar och 

genomförd timtid per objekt upp. Genom kontraktet specificerar kommunerna hur brister 

som uppkommer vid uppföljningar ska hanteras. Kommun AL använder sig av en 

felanmälanslänk för att meddela leverantören alla klagomål och brister som uppkommer 

löpande. VAL AL berättar: ”De använder de sig verkligen av, det är ju till för de 
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kommunala verksamheterna. Har de några avvikelser, något som inte fungerar med 

städningen så har de ett IT-system där de gör felanmälningar. Då får vår arbetsledare 

och driftchef ta del av det samtidigt”. Kontraktet styr vad som händer om brister inte 

åtgärdas: ”Vi har ju haft avvikelser i det digitala systemet. Då har vi åtgärdat det samma 

dag. Har bara varit småsaker. Men däremot finns ju det i kontraktet exakt beskrivet hur 

man hanterar det från kommunens sida om brister kvarstår och så vidare” (VAL AL). 

Enligt kontrakt AL ska åtgärdsplan upprättas av leverantören om omfattande brister 

framkommer. Åtgärden ska utföras inom en vecka och avräkning ska även göras på priset 

till dess att bristen är åtgärdad. En åtgärdsuppföljning utförs sedan av kommunen. Om 

avvikelse framkommer utfaller vite och avräkningen på priset fortsätter. Leverantören har 

sedan en vecka på sig att åtgärda felet, en andra åtgärdsuppföljning utförs och om brister 

fortfarande kvarstår höjs vitet, avräkningen fortsätter och kommunen har möjlighet att 

häva avtalet.  

I kommun BL meddelas klagomål och brister löpande av OSB BL till leverantören. Främst 

via direkt kommunikation genom SMS men även om OSB BL spontant möter arbetsledaren 

”i korridoren”. Inget informationsdelningssystem finns i dagsläget. OSB BL uttrycker att 

det hade varit fördelaktigt att ha ett system där parterna kan dela information mellan 

varandra för att spara tid för kommunen, underlätta dokumentation och att andra delar 

som exempelvis en nöjdhetsstapel skulle kunna inkluderas. Enligt kontrakt BL hanteras 

brister likt hur kommun AL gör. Om kvalitetsuppföljningar underkänns ska leverantören 

omgående avhjälpa bristerna. Ny uppföljning sker sedan: 

 ”för att fastställa att avtalad kvalitetsnivå levererats. Om samma lokaler vid nästa 

kvalitetsuppföljning underkänns ska en handlingsplan snarast upprättas av entreprenören 

med åtgärder för att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå levereras i fortsättningen. 

Underkänns objektet vid nästa kvalitetsuppföljning, fastän handlingsplan och åtgärder 

vidtagits, har kommun BL rätt till vite.”  

Om kvalitetsbrister trots påpekande inte åtgärdats inom en månad har kommun BL även 

rätt att häva avtalet. Två underkända kvalitetsbesiktningar utgör även grund för hävning. 

De har enligt kontraktet dessutom rätt till extra uppföljningsmöten där kommunens 

kostnad för mötet kan debiteras leverantören. Kommun BL har även likt kommun AL rätt 

till prisnedsättning vid utebliven eller försenad städning. Om städningen ej uppnår rätt 

kvalitetsnivå och brister inte avhjälps inom rimlig tid har kommunen rätt till att på 

leverantörens bekostnad anlita annan leverantör för avhjälpning. OSB BL berättar att 

kvalitetsavvikelser alltid förekommer:  
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”när det varit storstädning och så då gick vi runt och tittade och sen åtgärdade man allt 

eftersom vi hade klagomål och tyvärr är det väl så att man alltid har klagomål. Jag har 

aldrig varit med om att man inte har det, och det är ju lite tråkigt.” (OSB BL)  

Brister som påtalas av kommun BL tas inte alltid på allvar:  

”När jag tillslut blir grinig för att man påtalat något 78 gånger, då är det klart att det 

påverkar (…) om jag bara ska ta ett exempel så har de otroligt svårt att städa ordentligt i 

våran idrottshall så tillslut tog jag kort på ärendet och ’vad är problemet?’. (…) och då har 

vi påtalat det under kanske 7-8 månader. Det ska städas där, det är dammråttor och så”. 

(OSB BL) 

OSB BL uttrycker att mer uppföljning skulle kunna göras ”men frågan är hur mycket man 

ska kunna lägga ner av sin arbetstid”. I kommun AL har man skärpt uppföljningarna de 

senaste åren. SOB AL menar att det har haft en positiv påverkan på leverantörerna: 

”Den hårda uppföljningen har ju varit under 2017 vilket genererade väldigt mycket 

problematik med städbolagen som inte var pålästa om sina avtal. De visste in vad de gav 

sig in på. Många kanske har driftat avtal i många år där det inte tidigare har skett en så 

hård uppföljning. Vi har ju haft mycket samtal och det har plockats ut vite, det har även 

hävts avtal för att det har varit så grova brister. Så förra året var ett tufft år. (…) Det 

[kommunens uppföljning] påverkar leverantören på ett positivt vis tycker jag (…) det är ju 

mycket skriverier om städ, dumpning av priser, hanteringen av personal, alltså det är ju 

ett lågt yrke som inte ska synas och höras men utförandet ska vara exceptionellt bra, det 

ska vara rent och allt. Så jag ser att den här uppföljningen har gjort att städbolagen som 

vi har här har en mer professionalism över sin leverans, man utbildar personal, man följer 

upp sin egna kvalitet, man har en god dialog, man vill framåt och utvecklar för att sälja in 

mer. Det är viktigt för deras rykte att ’det här bolaget sköter sig’, både med sina löner och 

sina anställda och sen med sin leverans. Så man kan lita på dem.” (SOB AL) 

4.1.3 Övrig styrning 

Kontakt som sker mellan kommunerna och leverantörerna gäller främst dialog kring 

kontraktet, meddelande av brister och möten för uppföljning. I kommun AL sker kontakten 

mellan SOB AL och leverantören främst via bokade möten eller felanmälningslänken som 

används för inrapportering av avvikelser. Kommunens operativa beställare kan i övrigt 

utforma kontakten efter behov. I kommun BL finns inget specifikt sätt eller system som 

kontraktet säger att aktörerna ska använda sig av för informationsdelning. OSB BL har själv 

valt att använda sig av mailkontakt eller SMS. SMS används oftast för kommunikation då 

OSB BL föredrar den ”omedelbara kommunikationen” som det innebär. OSB BL och 

leverantörens städledare har ofta daglig kontakt där OSB BL direkt kan meddela avvikelser 
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eller annan relevant information som påverkar leverantören. Kontakt sker även via de 

inbokade mötena. Ingen övrig samverkan sker.  

Både SOB AL och OSB BL berättar att förtroende är avgörande för fungerande 

utkontraktering. SOB AL anser att leverantören är professionell och besitter god kunskap 

kring lokalvård och har alltid som ambition att leverera bra tjänster. OSB BL berättar att en 

god relation finns till städledaren och städpersonalen. Trots den goda relationen de båda 

anser finns präglas relationen tydligt av kontraktet. Både kommunen och leverantörer 

uppfattar att aktörerna lutar sig väldigt mycket på kontraktet. Det finns lite utrymme för 

egna tillvägagångssätt menar VAL AL “Det ska följas till punkt och pricka, vad som står 

avtalet”.   

Kontrakten hänvisar till ett fåtal lagkrav gällande utförandet av tjänsterna och är främst 

kopplade till hur leverantören ska bedriva sin organisation. Exempelvis genom hänvisning 

till arbetsmiljörättsliga bestämmelser och antidiskrimineringslagar. Gällande utförandet av 

tjänsterna hänvisar kontrakten till miljöbalken samt att personalen ska genomgå 

registerkontroll i enlighet med personal som arbetar inom förskola samt att personalen 

omfattas av offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Kontrakt AL anger även att 

verksamheten ska uppfylla miljöbalkens hänsynsregler samt att utföraren ska följa 

folkhälsomyndighetens råd för städning av skolor. Kontrakt BL reglerar att alla 

tillsynsmyndigheter och liknande som vill kontrollera verksamheten ska ges möjligheter att 

göra det. Båda kommunerna undersöks regelbundet av kommunens miljökontor och de kan 

bland annat kolla på städningen. Kommun AL har inte reglerat detta genom kontraktet. 

Utöver miljökontoret sker ingen annan extern kontroll av verksamheten. OSB BL menar att 

de lagar som ska följas och att registerutdrag ska finnas är grundläggande för att 

verksamheten ska fungera men ingenting kommunen löpande lägger någon vikt vid att 

säkerställa. 

4.2 Utkontrakterad företagshälsovård 

Utkontraktering av företagshälsovård i de två kommunerna avser leverans av 

företagshälsovårdstjänster utifrån kommunernas verkliga behov av tjänsterna. Tjänsterna 

som kan nyttjas av kommunen innefattar olika typer främjande, förebyggande och 

rehabiliterande tjänster. ”Det är ett helhetspaket” (SB BF).  

 “Det uppdrag vi levererar det handlar egentligen om att bidra till på bästa sätt att det ska 

bli en bra arbetsmiljö för medarbetare och chefer, för hela organisationen, för hela 

kommunen. Och vi handhar ju halva kommunen med några tusen medarbetare. Så med 
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alla medel egentligen, hjälpa till med den arbetsrelaterade ohälsan men också med den 

arbetsrelaterade hälsan. För att höja nivån och kunskapen kring hur man mår så bra som 

möjligt i organisationen.” (VAL BF)  

Kommunernas SB:s har det övergripande ansvaret för kontraktet och leveransen. Då 

leveransen av tjänster sker efter behov är det kommunernas OB:s ute på förvaltningarna 

som planerar, avropar och finansierar sitt behov av de företagshälsovårdstjänster 

kontraktet gäller. Beställningar kan även göras för kommunövergripande uppdrag. 

Anledningen till att kommun AF utkontrakterar till privat aktör, menar både SB AF och 

VAL AF, är för att kunna ha en oberoende, strategisk partner: 

”Vi är en oberoende part och stöttar kommunen där de behöver. Vi är deras expertresurs 

helt enkelt. De kan ju många av delarna själva men här handlar det om när de behöver 

experthjälp eller stöttning från någon annan som samtidigt är opartisk.” (VAL AF) 

Kommun BF stämmer in och menar även att det är fördelaktigt med en extern leverantör då 

de är oberoende och opartiska. Kommun BF har delat leveransen av företagshälsovård. 

Halva leveransen sker av landstinget och den andra halvan av den privata aktören. Valet att 

dela företagshälsovården har främst baserats på att det är svårt för en leverantör att klara 

av hela kommunens behov. Att ha en delad företagshälsovård menar SB BF att det innebär 

att kommunen kan jämföra leveransen mellan de två och på så sätt säkerställa, förbättra 

och utveckla företagshälsovårdsleveransen. SB BF berättar att extern leverans har använts i 

minst tio år. Kommun AF har enligt SB AF aldrig haft företagshälsovård internt i 

kommunen, vad SB AF vet om.  

4.2.1 Kontrakt 

Kontrakten för företagshälsovård gäller treåriga kontrakt med möjlighet till ett års 

(kontrakt BF) respektive ett plus ett års (kontrakt AF) förlängning. I kommun BF används 

fasta priser för ett flertal tjänster. Kommun AF använder endast fasta tjänster för två 

standardiserade tjänster. Utöver de fasta priserna använder båda kommunerna debitering 

enligt fasta timpris per yrkesbefattning som behöver användas för att utföra tjänsten. I 

kommun AF användes tidigare ett fast pris för den totala leveransen: ”I det här avtalet får 

det betalt för vad de faktiskt utför (…) Jag tror att priset ändå går ner [vid timpriser] för 

det är ju väldigt många [medarbetare] som inte använder de alls” (SB AF).  

Kontrakt AF ger möjlighet till vite vid tre specifika områden: försening av leverans, om 

leverantören inte fullgör åtaganden gällande kravställd webbsida och statistik. I kontrakt 

BF ges inte möjlighet till vite men kommunen har rätt att göra prisavdrag vid försening av 
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leverans. Kommunerna har även möjlighet att häva kontrakten på grund av kontraktsbrott 

och kvalitetsbrister. Om leverantören i kommun AF inte åtgärdar ”skriftligen 

dokumenterade allvarliga brister omgående (…) äger kommunen rätt att säga upp detta 

avtal med omedelbar verkan” (kontrakt AF). Liknande gäller för kommun BF, kommunen 

har rätt att häva kontraktet ”om kvalitetsbrister trots påpekande inte åtgärdats eller om 

arbetet utförs på ett sådant sätt att samma kvalitetsbrister trots påpekande upprepade 

gånger återkommer” (kontrakt BF).  

I kontrakten för utkontrakterad företagshälsovård har kommunerna ställt olika typer av 

krav på leverantörerna och tjänsterna de ska erbjuda. VAL BF berättar att det finns vissa 

krav på hur leverantören ska bedriva sin organisation. Leverantörerna ska ha geografiskt 

närliggande lokaler som är anpassade utifrån de tjänster som leverantören genom 

kontraktet åtar sig att kunna utföra. Andra krav är exempelvis att leverantörerna ska 

tillhandahålla en hemsida som är avsedd för kommunen och dess beställare, leverantören 

ska samverka med andra offentliga myndigheter (ex. primärvården), underleverantörer ska 

godkännas och antidiskrimineringsklausul ska följas (Kontrakt AF, BF). Kommunerna 

ställer inte krav på leverantörernas miljöarbete. Kommun AF kommer vid nästa 

upphandling av företagshälsovård ställa krav på miljö och etik. Anledningen tror SB AF 

beror på:  

”det är viktigt att man säkerställer att de vi samarbetar med är godkända. Så att vi inte 

hamnar i att (…) om man i nått fall bara går på pris (…) då skulle man ju kunna få någon 

som brister jättemycket på miljöaspekter exempelvis och det vill man ju inte bli förknippad 

med. Jag tror grunden från det kommer från kommunens upphandlingskontor, man vill 

säkerställa samarbetspartners.” (SB AF) 

Kommunerna kräver att leverantörerna ska ha en bemannad reception dit kommunerna 

kan ringa. Bemanning ska finnas på vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00, både gällande 

telefonen och för utförande av beställda tjänster. VAL BF berättar: “För det första ska vi 

finnas tillgängliga enligt avtal, rent tidsmässigt, så det ser vi ju till att göra och då är det 

ju mellan åtta och fem som vi ska finnas tillgängliga”. Kommunerna ställer även krav på 

att vissa yrkesbefattningar ska finnas på plats. Kommun AF ställer krav på att vissa 

befattningar ska vara på plats med minst två personer eller efter behov. Kommun BF ställer 

liknande krav: ”sen är det alla yrkeskategorier som finns i avtalet som vi behöver ha på 

plats” (VAL BF). OB BF och OB AF menar att snabba leveranser är ett viktigt krav för 

kommunen. Från att en beställning är lagd har leverantören enligt kontrakten fem (AF) 

eller sju (BF) dagar på sig att leverera. SB AF och SB BF tycker även att leveransen är viktig. 

SB BF berättar om leveranstiden: ”Det egentligen viktigaste kvalitetsmåttet (…) är att de 
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levererar de på de leveranstider som de ska. För den är viktig för mig utifrån när jag har 

kontakt med chefer eller olika förvaltningar”.  

SB AF menar att det även krävs en bred kompetens hos leverantören. Kontrakten innehåller 

tydliga krav på vilka befattningar som leverantörerna ska tillhandahålla. Kontrakt AF anger 

bland annat att leverantören ska tillhandahålla kompetens inom områdena ”arbetsmiljö, 

medicin, ergonomi, rehabilitering, arbetsorganisation” och vilka yrkesbefattningar som 

ska finnas, exempelvis ”företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/ergonom” 

(Kontrakt AF).  

Enligt VAL AF är kompetens ett krav som är viktigt för kommunen. VAL BF menar att det 

som varit bra med de hårda kraven som kommunen ställer är att de vid rekrytering kunnat 

rekrytera efter kommunens krav och nu har ”handplockade individer som har de 

kompetenser som kommunen efterfrågar”.  

Leveransen av tjänster är även något som kommunerna ställer krav på i kontraktet. 

Kommunerna har specificerat vilka tjänster som kan beställas. Hur detaljerade krav som 

ställs på tjänsterna skiljs åt mellan kommunerna. I kommun AF är några enklare tjänster 

detaljstyrda och standardiserade till innehåll och utförande men enligt SB är det många 

tjänster som är svåra att standardisera och därför är de flesta tjänsternas utförande upp till 

leverantören att avgöra. Krav på vad tjänsterna ska innehålla och i vilken omfattning (antal 

möten och timmar) förekommer i liten utsträckning. VAL AF tycker inte att kommunen 

ställer mycket krav på hur det ska utföras och upplever att de har möjligheten att säga till 

om det är något de inte tycker funkar och att kommunen är lyhörda inför deras åsikter. 

Samtidigt lyfts fram att leverantören upplever att det skulle kunna gå att erbjuda en ännu 

bättre tjänst om det var mindre styrt men att på grund av att det är en upphandlad tjänst så 

är parterna styrda av kontraktet och kan inte bara göra som de vill. I kommun BF har 

kommunen för en stor del av tjänsterna valt att ange mer specifikt vad som ska ingå i 

respektive tjänst (aktiviteter, hur många möten, hur många timmar). I kontraktet anges det 

även ett flertal aktiviteter som leverantören förbinder sig till att utföra men där någon 

vidare detaljerad specifikation av utförandet inte finns i kontraktet. VAL BF uttrycker att 

det är viktigt att leverantören utför tjänsterna i enlighet med angiven tid och de 

färdigpaketerade innehållen. Något som VAL BF även uttrycker försvårar för leverantören 

att göra ett bra jobb: 

”det är också viktigt hur vi utför tjänsterna och där är kommunens kontrakt med oss är 

ganska styrt. Vi ska göra tjänster ganska många gånger på en speciell tid och på ett 

speciellt sätt. Så många tjänster är redan förpaketerade enligt önskemål från kommunen. 

(…) Så det har varit lite styrt för att kunna göra ett riktigt bra jobb tycker jag. Kanske 



 

 

53 

skulle man ha pratat mer med företagshälsovården innan man sydde ihop dem här smala 

tjänsterna” (VAL BF) 

Kommun AF har valt att använda sig av tydliga krav på hur beställningarna ska gå till. OB 

AF hänvisar till webbsidan som leverantören erbjuder som beställningsportalen. Där ska 

beställningarna läggas och ska alltid läggas av en chef. I kommun BF används främst 

telefonkontakt för att beställa tjänsterna och OB BF menar att det främst beror på 

sekretesskäl. Krav finns även på att leverantörerna varje tertial ska lämna in en 

statistikrapport för genomförda tjänster och hur den ska utföras, skicka smsaviseringar för 

påminnelse till kommunens medarbetare innan bokade möten, hur återkoppling av tjänst 

ska ske till operativa beställare samt att en årsberättelse ska tas fram, vad den ska innehålla 

och hur den ska redovisas. Leverantör AF ska även enligt kontraktet genomföra en årlig 

enkät som mäter kvaliteten på leveranserna som levererats under året.  

Kontrakten anger dessutom mindre specifika krav på leverantören. Exempelvis anges att 

”leverantören ska arbeta för att öka nyttjandegraden för olika tjänster (…) arbeta i linje 

med kommunens värdegrunder (…) följa etiska riktlinjer för företagshälsovård” (Kontrakt 

BF) och ”verka för att kommunens kompetens inom arbetsmiljöområdet byggs upp, 

bibehålls och utvecklas (…) utföra uppdraget kostnadseffektivt (…) med god yrkessed (…) 

konsultativt arbetssätt (…) i enlighet med lagar” (kontrakt AF). Kommunerna använder sig 

även av vissa rutiner, riktlinjer och policys som berör kommunens värdegrunder och hur de 

vill att kommunens arbetsmiljöarbete ska utföras med mera. Kontrakt AF anger att 

leverantören ska stödja kommunen i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet samt tillsammans 

arbeta mot att uppnå kommunens verksamhets- och personalstrategiska mål. I kommun BF 

ska leverantören genomföra ett introduktionsprogram för att lära sig om kommunens 

strategier, interna policys och rutiner. VAL BF berättar att det har varit viktigt för 

kommunen att säkerställa att de policys som leverantören har stämmer överens med 

kommunens policys.  

I kommun AF finns kravet att likvärdiga tjänster av god kvalitet ska erbjudas till samtliga 

beställare. SB AF poängterar vikten av att leverantören ska kunna hålla en hög nivå på 

tjänsternas kvalitet samt att leveransen ska karaktäriseras av opartiskhet. Enligt VAL AF 

har kommunen krav på vilket resultat som ska uppnås. I kommun BF finns inga liknande 

krav i kontraktet. Både SB BF och VAL BF hävdar att kvaliteten på leveransen är svår att 

bedöma då den bedömning som sker av chef eller patient är väldigt subjektiv samt då 

mätning av kvaliteten ses som komplext då kvalitetsbegreppet är svårdefinierbart.  

”Företagshälsovård är en av de mera komplexa tjänsterna som man kan upphandla. Det 

är jättelätt att inhandla tomater. Man kan mäta att de väger 120 gram och att alla är 
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röda. Att kvalitetsmässigt mäta företagshälsovårdsleveranser det skulle man kunna göra 

men det blir väldigt komplext. (…) om man tänker sig ett läkarbesök, det kan man inte 

mäta. Det är väldigt individbaserat om patienten tycker det va bra eller inte bra och vad 

som sas och uppfattades inte och om det är en person i en akut stressreaktion och hur just 

den mår för att bedöma det.” (SB BF) 

Någon som är i behov av företagshälsovårdstjänster är inte alltid förmögen att göra en 

subjektiv, korrekt bedömning av bemötandet, menar SB BF. Fortsatt kan det handla om 

dålig personkemi om någon är missnöjd med leveransen, som egentligen inte säger något 

om den faktiska kvaliteten på tjänsten. Parterna uttrycker att det överlag är svårt att 

specificera vad som är bra kvalitet på leveransen av tjänster. De som avgör om kvaliteten 

varit bra är därför främst de operativa beställarna.   

4.2.2 Uppföljning 

För uppföljning och kontroll av att leverantören utför verksamheten i enlighet med 

kontraktet använder sig kommunerna främst av kvartalsvisa (AF) eller halvårsvisa (BF) 

uppföljningsmöten där SB i kommunerna träffas med leverantören för att gå igenom 

kontraktet och säkerställa att leverantören levererat i enlighet med ställda krav. 

Avstämning av att rätt kompetenser och bemanning finns tillgängligt sker, för enligt SB BF 

är det viktigaste att säkerställa att tjänsteleveranserna fungerar som det ska. Uppkomna 

avvikelser sen senaste uppföljningsmötet är i fokus. Överlag uttrycker SB AF och SB BF att 

det är den övergripande kvaliteten som följs upp och det viktigaste är att alla är nöjda med 

leveransen.  

“Ja, alltså vi gör det ju inte så att jag går in och ser att från att den här beställningen kom 

tills den levererades. Vi går inte in och gör det, utan det är mer ifall vi, någon, har upplevt. 

Det kan ju faktiskt va så att vi säger att de ska vara fem dagar men tycker en chef att jag 

fick det inom sex dar och köper det så går inte jag in och säger att det blivit fel” (SB AF)  

”Ja och det blir mycket det jag berättat att stämma av att de har så många läkare, 

psykologer som de ska ha. Det stämmer jag av varje gång och det blir ett sätt att mäta 

kvaliteten, att de har den kompetensen som behövs, och att de klarar av att leverera det de 

lovat oss och att de ligger på tidsgränserna på högst sju dagar. Så det är egentligen det 

som jag mäter och sen själva utförandet av tjänsterna den, om man tänker sig att ett 

läkarbesök det kan man inte mäta [kvaliteten på].” (SB BF) 

Att följa upp de krav som är ställda på leverantörens organisation är inget som 

uppföljningsmötena lägger fokus på. VAL BF berättar att dessa är främst något som följs 

upp för att de ska få anbudet men inte efter ingånget kontrakt: ”Det förutsätter de efter 
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man svarat på en gång att man faktiskt har det på plats. Så det handlar mer om den 

specifika leveransen oss och kommunen emellan, när vi gör uppföljning”. SB BF berättar 

att: ”Nej så länge allt fungerar så ställer inte jag några krav alls där. Löser leverantören 

de här kraven och leveranstiderna så får de sen göra de hur de vill”. Skulle det vara så att 

det uppstår några interna hinder så meddelar leverantören i regel det innan det börjar 

uppdaga sig problem i tjänsteleveransen:  

”Då blir jag ju glad att de flaggar de här i rätt tid så det är ingenting som jag märker att 

’oj nu börjar det här bli klagomål’. Att jag fick den signalen, då begärde jag ifrån dem en 

åtgärds-handlingsplan för hur de skulle lösa det här internt för att fortsätta med 

leveranserna som de har gjort. Och då blir det ju lite att då lägger man sig i hur 

organiserar de sig och hur löser de det.” (SB BF) 

Mötena är delade i två delar och den andra halvan använder parterna för att jobba 

strategiskt och utveckla samarbetet. Uppföljningen ses mest som ett tillfälle för 

kommunikation, utveckling, samverkan och att tillsammans stämma av att allt funkar som 

det ska. Leverantör BF är även skyldig att tertialvis inkomma med statistik på de utförda 

tjänsterna och ange omfattningen för respektive förvaltning inom kommunen. VAL BF 

menar att kommun BF använder dessa för att följa upp att leverantörens fokus har legat på 

att jobba förebyggande.  

I kommun BF förekommer även månatliga, strategiska uppföljningar. En av SB BF:s 

anställda har då mer informella möten med leverantören och stämmer av 

leveranskapacitet, beläggningen av kompetens och kötider. De går även igenom annat som 

uppkommit och reder ut eventuella missförstånd. Om det inkommit klagomål följs även de 

upp.  

I båda kommunerna ska även uppföljning ske av de operativa beställarna löpande efter 

varje tjänst och de har även själva ansvaret att återkoppla resultatet från uppföljningen till 

leverantören. SB AF berättar att det finns en mall som de operativa beställarna ska följa för 

uppföljningen av leveranserna. OB AF berättar dock att uppföljningen utformas på egen 

hand. OB AF berättar att om större problem uppstår så kopplas SB AF in:  

”Vi har en god relation till SB. Har möte en gång varje månad och hon får också 

informationen och kan samla ihop de stora puckarna. Hon kan ta med det till 

uppföljningsmöten som hon har. Annars tar vi det [avvikelser] själv. De stora delarna tas 

till SB. (…) Alla mindre avvikelser tar man själv. (OB AF) 

I kommun BF har även OB BF det första ansvaret att återkoppla till leverantören och 

meddelar SB BF om det är något som inte kan lösas: ”sen om jag tycker att jag inte blivit 



 

 

56 

väl mottagen eller inte för en godtagbar förklaring eller att det är någonting som jag inte 

tycker stämmer överens då skulle jag gå vidare till SB BF” (OB BF).  

Den operativa uppföljningen har som fokus att följa upp resultatet av varje enskild leverans. 

SB AF menar att: “det är jätteviktigt att uppföljning och dialog sker där faktiskt verkstaden 

är”. OB AF berättar att ”Uppföljning sker för att se om man verkligen fått det man har 

beställt. Man följer upp att vi har fått svar på de frågor vi har ställt och hur ska man 

jobba vidare. Uppföljningen sker vid leveransen. Om det är något fel återkopplar man det 

direkt till leverantören” (OB AF). 

I kommun BF får de operativa beställarna utforma uppföljningen av leveransen som de vill. 

OB BF berättar att det inte finns något förutbestämt hur denna ska göras utan uppföljning 

görs löpande för efter beställda tjänster för att säkerställa att leverantören levererat det som 

beställts. OB BF berättar: 

”Jag vet ju vad jag vill ha när jag ringer och skulle jag inte vara nöjd med det jag får så 

skulle jag på något vis reagera på det (…) det viktiga är nog att insatserna görs och att det 

blir någon typ av uppföljning med personen i fråga eller med företagshälsovård att man 

får en återkoppling därifrån beroende på vad det är för typ av ärende.” (OB BF) 

Vidare lyfter OB BF fram att det ofta kan vara problematiskt att beställa tjänster och 

bedöma resultatet då det kommunen beställer kanske inte alltid kan levereras av 

leverantören på grund av olika omständigheter eller lagar som hindrar leverantören:   

”om vi säger att jag beställer ett klargörande samtal, då kanske min agenda är att jag vill 

att polletten ska ramla ner hos medarbetaren men polletten ramlar inte ner hos 

medarbetaren. Det betyder ju inte att inte företagshälsovård har gjort det de kan. Då 

ringer de till mig och kanske säger att ’det gick inte så bra det här mötet vi behöver ha fler 

möten’. Då har de ju levererat, då har de ju verkligen försökt att kvalitetssäkra att det jag 

efterfrågar att det funkar och att det blir så.” (OB BF)  

OB BF berättar att den operativa uppföljningen som utförs har de fått god respons på från 

leverantören. OB BF berättar att det är även viktigt att de operativa beställarna är tydliga i 

deras beställningar för att leverantören ska kunna leverera det som verkligen efterfrågas 

och då det som beställts även är det enda som sedan kan följas upp.  

”Jag tror att intentionen är säkert att leverera bra och sen om man inte når hela vägen 

fram så beror det på olika omständigheter, men när jag har varit i kontakt med de har 

varit tillmötesgående och de vill leverera. Så är min upplevelse. Sen är det ju så att om vi 

skulle ha (…) olika företag, så skulle ettan brista på något, tvåan på något annat och trean 

på något tredje. Det är en utopi att få en företagshälsovård som är extremt fullkomlig det 
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tror jag inte att man kan få. Men däremot med goda relationer tror jag att man kan 

utarbeta en bra ’vad är det jag vill ha’. För det är också viktigt att jag som beställare talar 

om exakt vad det är jag vill ha. Om jag är diffus i min beställning då blir det ju svårt att 

leverera något. Jag gjorde en beställning här om veckan då fick jag fylla i en massa 

papper och skriva ner och formulera vad jag var ute efter. Då är det självklart, deras 

underlag är ju ett underlag för att kunna leverera bra saker.” (OB BF) 

Kommunerna följer inte enligt rutin upp leverantörens riktlinjer, rutiner och policys men 

om det märks att leverantörerna avviker från rutinerna meddelas detta till leverantören. 

Stickprov av leverantörens tjänster kan förekomma, vilket främst rör nytillkomna tjänster 

där kontroller går ut på om tjänsten har utförts väl.  I kommun AF ställs även krav på att 

leverantören ska genomföra en årlig kvalitetsuppföljningsenkät. Den ska mäta effekt, 

tillgänglighet, väntetider, bemötande och service med mera. Resultatet ska sedan skriftligen 

rapporteras till kommunen.  

SB BF menar att mer uppföljning skulle kunna ske om det fanns någon som jobbade med 

det på heltid men att det är en kostnadsfråga och även anledningen till att kommunen inte 

har mer uppföljning. Inledningsvis, under de första månaderna av kontraktet skedde det tät 

uppföljning, nästintill veckovis och enligt VAL BF var det något som behövdes. Den höga 

frekvensen av uppföljning till en början menar SB BF har lett till att de i senare stadier inte 

upplevt några problem.  

De klagomål som löpande kommer in från de beställande cheferna och de avvikelser som 

uppstår vid uppföljningar hanteras löpande av SB i kommunerna. Klagomål beror oftast på 

att någon varit missnöjd med en av leverantörens konsulter. Enligt SB BF kan hanteringen 

av klagomål och avvikelser ske löpande eller vid uppföljningsmötet. Den löpande 

hanteringen sker genom att kontakta leverantören och berätta vad som hänt. Skulle 

avvikelsen vara av större karaktär kräver SB i kommunerna in 

åtgärdsplaner/handlingsplaner av leverantören för hantering av avvikelserna. Om 

leverantörerna sköter sig, uppfyller leveranstiderna och inte har för mycket klagomål på sig 

så får de, enligt SB BF, arbeta som de vill: “det är ju ändå att det här ska lösas och sen får 

de lösa det som de vill”.   

4.2.3 Övrig styrning 

Alla aktörer tycker att det är viktigt med goda relationer och förtroende vid utkontraktering 

av företagshälsovård. SB AF berättar att leverantören “vill leverera bra” och “De är ju med 

för att de har den här specialkompetensen”. SB BF menar att om någon leverans blir dålig 

eller att parterna är oense så försöker leverantören lägga manken till för att lösa 
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situationen. Parterna berättar att relationerna är goda. När problem uppstår försöker 

parterna främst lösa det genom kommunikation och dialog. Relationerna är baserad på 

kontraktet och leverantören kan inte gå långt utanför det som är skrivet. Det finns dock 

möjlighet att diskutera sådant som leverantören lyfter fram som problematiskt och 

kommunen kan i sådana fall godkänna små förändringar. “Det är ganska rörligt inom 

ramarna. Ramarna är tydliga men sen rör vi oss tills det händer något så går vi tillbaka 

till ramarna” (SB AF). VAL AF berättar att kontraktet inte är så stelt och att det inte finns 

så mycket i det. Trots att relationen främst baseras på kontraktet uttrycker VAL AF att de 

ibland får väldigt fria händer. Kommun AF fokuserar främst på att de säkerställer att 

leveransen överlag blir bra, att rätta kompetenser finns och att leveranstiderna hålls, utöver 

det lämnas utrymme för leverantören att jobba som man önskar. Då det är de operativa 

beställarna som väljer huruvida de ska nyttja leverantörens tjänster menar OB AF att det är 

viktigt att beställarna har förtroende för leverantören: ”Det viktigaste är att man har 

förtroende hos utföraren för att man [som operativ beställare] ska använda de än att det 

är en kostnadsfråga”. I kommun BF uppfattar leverantören att de är mer styrda av 

kontraktet och att det kontraktet inte är optimalt för att leverantören ska kunna erbjuda de 

bästa tjänsterna. VAL BF berättar att i och med att relationen och samarbetet har blivit 

bättre och utvecklats och ett förtroende har skapats så har de fått mer frihet: 

”från början är man tvungen att vara en paragrafryttare och följa styrningarna i 

upphandlingen. Men efter hand tycker jag att man utvecklar en förtroende genom att ha 

ett bra och nära samarbete. (…) I början var det nog mer avtalsenligt, det är det 

fortfarande, men det är nu mer förtroende. (…) I början hade vi mycket mer ledning och 

uppföljning. Det handlar ju både om att kommunen var nya med oss och vi var nya med 

dem. Då skulle jag vilja påstå att i början var det att vi skulle följa avtalet till punkt och 

pricka och att det kändes nästa viktigare än tvärtom, men allt eftersom vi jobbat ihop, det 

här samarbetet och det här förtroendet kommit så är vi mer fria att styra det.” (VAL BF) 

VAL BF menar att de genom dialog med beställarna kan hjälpa till och förslå vilka tjänster 

de operativa beställarna bör beställa. På så sätt kan även leverantören påverka och jobba på 

ett mer förebyggande och främjande sätt framför ett efterhjälpande.  

Kommunikation är något som är viktigt för relationen. VAL AF upplever att 

kommunikationen skulle kunna förbättras vilket även skulle kunna innebära större 

förståelse för varandras utmaningar. OB AF och OB BF lyfter även upp att det som är 

problematiskt och också bland det viktigaste för att leveransen ska funka är att aktörerna 

har en god kommunikation. SB AF anser att kravet på att leverantören ska kunna ha 

kunskap om verksamheterna också ligger på kommunens ansvar: “och att de ska ha 
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kunskap om verksamheterna, där har vi ju lite de här att vi måste ju bjuda in dem för att 

de ska förstå våra verksamheter”.  

Kommun BF upprättar möten en gång i halvåret där kommunen, leverantören och 

kommunens andra interna företagshälsovård träffas för att säkerställa att de två 

leverantörerna jobbar och tolkar avtalet på liknande sätt och därigenom lär från varandra. 

Kommun BF brukar även ha utbildningar för leverantören i hur kommunen vill arbeta och 

kommunens värdegrunder. Leverantör AF deltar vid kommun AF:s 

arbetsmiljöutbildningar.  

Kontrakten innehåller laghänvisningar. Offentlighets- och sekretesslagen anges som något 

leverantören måste följa. I grunden finns även arbetsmiljölagen och sen alla lagar som 

reglerar yrket då det exempelvis både finns läkare och företagssjuksköterskor. VAL AF 

menar att lagkraven på verksamheten är många. SB AF lyfter också upp att leverantören 

har “sin lag” på sig men tycker inte att det är styrande för relationen. SB BF menar även att 

lagarna som leverantören har på sig inte påverkar samarbetet. Vissa lagar, 

patientsäkerhetslagen och patientdatalagen, vilket i viss mån påverkar processerna, kan 

ibland upplevas problematiskt för kommunen då de lagarna kan innebära att leverantören 

inte kan leverera det kommunen önskar. Leverantörerna berättar att det sker extern 

kontroll men att det inte är något som kommunen påverkas av. SB AF och BF instämmer 

och säger att det inte påverkar. 

4.3 Utkontrakterad äldreomsorg 

De utkontrakterade verksamheterna berör ”särskilt boende” för äldre i de två kommunerna 

som bedrivs av två olika svenska privata vårdaktörer. Både leverantörerna ansvar för drift 

av verksamheten dygnet runt. “Vi ska ju driva hela verksamheten, från A till Ö kan man 

säga, och egentligen har vi allt. Allt ansvar för brukarna (…)” (VAL AÄ). 

I kontrakt BÄ anges att ”utförarna ska för kommunens räkning driva verksamheten 

dygnet runt med tillräckliga resurser med god kvalitet på vård, omsorg och service”. Både 

SB AÄ och SOB BÄ uttrycker vikten av fungerande verksamheter och att de säkerställer att 

det blir vad de förväntat sig, eftersom det handlar om samhällets mest utsatta. 

Anledningarna till utkontrakteringen är detsamma, att skapa bättre kvalitét hos 

välfärdsverksamheter till lägre kostnader, men det finns skillnader i hur kommunerna 

arbetar. Kommun AÄ vill skapa mångfald genom fler utförare. I kommun BÄ menar SOB 

BÄ att man vill lära och få impulser. Kontraktet AÄ är en prisupphandling medan den i 
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kommun BÄ avser en kvalitetsupphandling. De primära skillnaderna är att kommun AÄ 

har fastställt kvalitet och krav och sedan valt leverantör efter lägsta pris, medan kommun 

BÄ har valt efter den leverantör som kan leverera mest mervärde till brukarna till ett fast 

pris, något leverantören sedan måste förhålla sig till. Leverantören i kommun AÄ har en 

särskild matprofil som innebär att verksamheten måste skapa mervärde för de boende 

genom sin profilering. 

4.3.1 Kontrakt 

Kontrakten (AÄ och BÄ) för verksamheterna avser en maximal längd på sju respektive nio 

år. Båda har en ursprungslängd på tre år, där det i kommun AÄ finns möjlighet att förlänga 

avtalet med två år två gånger, medan det i kommun BÄ rör sig om tre års förlängning två 

gånger.  Båda leverantörerna erhåller ett av kommunen fastställt pris per vårdplats och 

dygn.  

Viten anges i båda kontrakten men är något som kommunerna sällan använder sig av. OB 

AÄ menar att vite kan förekomma om det framkommer brister vid uppföljningar. Kontrakt 

AÄ specificerar ett antal avtalsviten med angivna belopp som handlar om bristande 

kompetens, utebliven uppföljning av delegeringsbeslut samt om leverantören ej levt upp till 

det åtagande som erbjudits utöver FFU:t. I kontrakt BÄ anges att vite endast kan tas ut om 

skriftligen meddelade brister ej är åtgärdade. Belopp specificeras ej. Enligt SOB BÄ 

använder sig inte kommunen av vite, även om det är angett i kontraktet, med motiveringen 

att det är för svårt att sätta värde på brister: 

”Då tror jag att man måste bygga regelverk för det. Vi har den möjligheten i avtalet, men 

hur ska vi värdera [vitets nivåer]? Vad ska kost- och kvalitetsbrister kosta?” (SOB BÄ) 

I båda kontrakten anges möjlighet att häva kontrakten vid upprepade brister. 

Leverantörerna är även enligt kontrakten skyldiga att ersätta den skada kommunen 

åsamkats på grund av avtalsbrott. 

Kraven som ställs på de två verksamheterna genom kontrakten är många till antalet, vilket 

SOB BÄ även anger och menar att det sker på både gott och ont, då det är svårt att följa upp 

alla krav. Kontrakten innehåller flertalet “ska”-krav, som VAL AÄ benämner det, sådant 

leverantörerna behöver tillhandahålla för att överhuvudtaget ska tillåtas bedriva 

verksamheterna. Krav ställs på kvalitetsledningssystem, försäkringar, ekonomiska 

förutsättningar, skatteskyldigheter och tillstånd från Socialstyrelsen i båda verksamheterna. 

Båda kontrakten anger vilka kompetens- och erfarenhetskrav som ska finnas hos 

leverantören, till exempel anges det vilka utbildningar och erfarenheter som måste finnas 
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för respektive yrkeskategorier. Exempelvis anger kontrakt AÄ att 90 procent av personalen 

ska ha gymnasieutbildning inom vård och omsorg och att verksamhetschefen ska ha 

erforderlig utbildning. Båda leverantörerna är enligt kontrakten skyldiga att försäkra 

kompetensförsörjningen av sin personal. Kommun AÄ specificerar lägsta antal personal 

som ska finnas tillgängligt, något de tidigare inte gjort. I Kommun BÄ ställs det inte krav på 

detta något som SOB BÄ uttrycker har varit problematisk då andra myndigheter ställer krav 

på det. VAL BÄ menar: ”det är ju kopplat där vi lovat viss täthet under dygnets alla 

timmar, sen detaljkontrollerar de ju oss inte. Vi visar ’så här ser bemanningen ut och de 

här timmarna har vi flyttat hit på grund av det här’ ”. 

Kontrakten specificerar aktiviteter som leveransen ska innehålla. Aktiviteter som ska ingå i 

leveransen är till stor del lika vid utkontraktering av äldreomsorg. Några få exempel på 

aktiviteter som kan finnas i kontrakten är: genomförandeplaner ska upprättas för varje 

enskild brukare, personliga insatser för varje brukare ska utformas tillsammans med 

brukare, tandvård, utevistelse och ledsagning för personliga ärenden ska erbjudas och 

anhörighetsträffar ska utföras. Gällande vissa av aktiviteterna specificeras även något 

tydligare vad dessa aktiviteter ska innehålla.  

“En genomförandeplan ska upprättas för varje brukare inom 14 dagar efter inflyttning. 

(...) planen ska ge en samlad bild av hur den enskilde får sina behov av insatser 

tillgodosedda över hela dygnet och upprättas tillsammans med brukaren (...) planen ska 

följas upp och vid behov revideras, dock minst två gånger per år.” (Kontrakt AÄ) 

I kommun BÄ nämner de i stor utsträckning vilka aktiviteter som leverantören behöver 

utföra för att nå önskat resultat. Antalet aktiviteter är omfattande och de som är angivna i 

kontraktet ställer främst krav på deras existens i verksamheten, alltså att de ska utföras. Det 

ligger hos leverantören i kommun BÄ att i anbudet ange hur de utför aktiviteter och rutiner 

på ett detaljerat sätt. På så vis ökar specifikationsgraden.  

I kontrakt AÄ återfinns att leverantören ska arbeta med individen i fokus, ha ett salutogent 

förhållningssätt, arbeta skadeförebyggande, förhålla sig till etiska affärsregler och 

socialtjänstens värdighetsgarantier, möjliggöra stöd, främja en god måltidssituation, 

förhålla sig till kommunens värdegrund samt arbeta rehabiliterande och förebyggande. I 

kontrakt BÄ anges att leverantören ska ha professionellt förhållningssätt baserat på 

beprövad erfarenhet, en humanistisk människosyn som betonar människor lika värde, en 

gemensam värdegrund där människor lika värde och rätt poängteras samt att leverantören 

måste arbeta med socialt ansvarstagande.  
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I båda kontrakten ställs krav på upprättande av diverse rutiner och riktlinjer, där det 

emellanåt anges relativt specifikt vad rutinerna ska innehålla, samt att leverantörerna 

måste följa ett antal rutiner och riktlinjer. I kommun AÄ måste leverantören upprätta 

rutiner för ansvarsfördelning, rapportering och informationsöverföring, intern och extern 

samverkan samt kontaktmannaskap. Leverantören i kommun BÄ måste till exempelvis 

upprätta rutiner för avvikelsehantering, bristhantering, säkerhetsarbete, hantering av 

privata medel och miljöarbete. I kontrakt AÄ i anges att leverantören måste följa 

kommunala och andra riktlinjer och rutiner, kommunens måltidspolicy, kommunens hälso- 

och sjukvårdsriktlinjer, Socialstyrelsens bestämmelser gällande dokumentation, riktlinjer 

för verksamhetssystem och äldrenämndens riktlinjer för klagomål. Kommun BÄ har 

adderat flertalet (27) bilagor till kontraktet med introduktioner, rutiner och riktlinjer, både 

kommunspecifika övergripande dokument och specifika för leverantören. Det kan 

exempelvis vara kommunens miljöprogram och miljömål, riktlinjer för medicintekniska 

produkter, riktlinjer för inkontinens, skydds- och begränsningsåtgärder, kommunens 

riktlinjer för mat, måltider och nutrition. Enligt VAL BÄ är rutinerna något de följer vid 

driften av verksamheten: “De skickar deras rutiner och riktlinjer. Vi jobbar i enlighet med 

de eftersom vi bedriver äldreomsorg i kommunen, trots att vi är ett privat företag” (VAL 

BÄ). 

Kommun AÄ kräver att leverantören månadsvis redovisar beläggningen på verksamheten 

och halvårsvis redovisar personalbemanningen. Om några åtgärder utförts är leverantören 

skyldig att skriftligen rapportera vad som åtgärdats. Kvalitetsberättelse och 

verksamhetsberättelse är något som måste inkomma varje år. Leverantören är skyldig att 

ansluta sig till kommunens verksamhetssystem samt även rapportera in nationella 

kvalitetsregister. Om kommunen eller socialtjänsten kräver in uppgifter måste leverantören 

utan dröjsmål lämna ut det. SB AÄ menar att de inte kräver data för regelbunden 

uppföljning. Leverantör BÄ gör sig skyldig enligt kontraktet att följa krav för 

informationsdelning och inrapportering. Där ingår ett antal IT-system, NPO (nationella 

patientöversikten) och inrapportering i kvalitetsregister. Enligt SOB AÄ är leverantören 

inte ansluten till kommunens lokala verksamhetssystem. Leverantörerna är skyldiga att 

systematiskt hantera klagomål och ska sammanställa dokument till kommunen med 

verksamhetsplan, delårsrapport och årsberättelse till kommunen. 

SOB BÄ uttrycker att trots att ambitionen är att leverantören ska ha möjlighet att utforma 

sin verksamhet som de vill, har de valt en ganska hög kravnivå gällande omfattningen av 

detaljer “det är överhuvudtaget en spännande fråga och ett dilemma när man jobbar med 

avtal och detaljeringsgrad och vilken omfattning ska de vara, och det vi har valt i 
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kommun BÄ är att ligga på en ganska hög kravnivå”. SOB BÄ uttrycker fortsatt att 

kommunen kanske ställer för mycket krav och att det skulle gå att rensa men att det är 

bättre att skriva för mycket än för lite. Trots att kommun BÄ vill att leverantören ska ha 

möjlighet att forma verksamhet själva, har att de via kontraktet bundit upp sig i ett “hur” 

(SOB BÄ). Båda leverantörerna anser att de inte är detaljstyrda i sin verksamhet och att det 

finns möjligt att vara innovativa och utveckla sin verksamhet. VAL BÄ uttrycker följande:  

”Självklart är avtalet vårt styrdokument i mycket, men det är ju också att vi har möjlighet 

att utforma vårt avtal. Det har ju hänt saker de här åren som gjort att vi kanske har fått 

göra saker på andra sätt, men vi har ju också alltid haft en bra dialog med kommunen. De 

detaljstyr oss inte överhuvudtaget.” (VAL BÄ) 

Fortsatt uttrycker SOB BÄ att kommunen prioriterar olika krav på aktiviteter olika mycket: 

“Sen kan det väl ibland vara så att de har sagt att de ska ha aktivitetsgrupper tre gånger i 

veckan för de manliga boende, om de löst det på annat sätt så är det väl inte så att vi slår 

dem i huvudet med det (…) de har ju bland annat sagt att de ska använda sig av 

evidensbaserade metoder i sitt arbete och det är vi ju lite tuffare på, då ska man ju 

använda sig av den metod man sagt att man ska använda sig av eller något likvärdigt.” 

(SOB BÄ) 

SB AÄ menar att det är viktigt att verksamheten får möjlighet att bygga upp sin egen profil: 

“Alltså vi försöker ju gå mot att jobba mer mot kvalitetsmål och så att de finns, så det 

behöver ju finnas utrymme för utföraren att faktiskt skapa sin profil, det kanske är fel 

uttryck, men de har i alla fall sin verksamhet, sätta sin prägel på det.” (SB AÄ) 

VAL AÄ anser att de inte är särskilt detaljstyrda utan ska utgå från brukarens behov samt 

att man bland annat ska följa kommunens värdegrund och värdegarantier. SB AÄ påpekar 

att leverantören har uttryckt att de varit begränsade på grund av för detaljerade krav 

tidigare och det är något kommunen försökt gå ifrån. VAL AÄ menar att de är allt mindre 

detaljstyrda än tidigare och anser det är bättre så.  

“Det har ju blivit bättre, vi gick ju in i ett nytt avtal nu i höstas, där man har lättat upp lite 

grann på det. Tidigare hade vi väldigt styrt avtal, eller väldigt, men då var det att de mätte 

antalet promenader och så vidare. Så ser det inte ut idag utan nu är det lite mer fritt för 

oss, vägen dit i hur vi uppnår dem här resultaten, lite mer upp till oss.” (VAL AÄ) 

OB AÄ uttrycker att det är upp till leverantören att bestämmer hur man lever upp till 
avtalet:  

”Det är inte så mycket att vi kommer med lösningar. Hur:et kommer vi sällan med, utan vi 

lämnar till utföraren att säkerställa att man lever upp till det man lovat i avtalet.” (OB AÄ) 
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SB AÄ menar att det anges få specifika krav på kvalitet från kommun AÄ. Snarare anges 

saker som behöver göras och finnas för att uppnå kvalitet. VAL AÄ berättar att vägen dit 

och hur de uppnår resultaten är upp till dem själva. Kommun AÄ anger att specifika 

resultatmått inte behöver uppvisas. SB AÄ uttrycker att de försöker jobba med de 

kvalitetsmål som kan finnas i kontraktet. Dessa kan vara att den äldre får leva ett tryggt och 

värdigt liv och känner välbefinnande. Verksamheten ska även präglas av trygghet, gott 

bemötande och möjlighet för var och en att vara delaktiga i utformningen av individuella 

insatser samt att hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och verksamheten ska kunna 

tillgodose den enskildes grundläggande behov. 

I kommun BÄ ska leverantören bedriva verksamheten med god kvalitet, vård, omsorg och 

service. Flertalet av kraven har utgångspunkt i brukarens upplevelser, såsom välbefinnande 

och meningsfullhet. Välbefinnandet är beroende av den enskildes upplevelse av tillräckliga 

resurser, pålitlighet, kontinuitet och bra bemötande. Kontrakt BÄ anger att kvaliteten ska 

stämmas överens med vad leverantören har angett i anbudet. I kontraktet BÄ definieras 

viss kvalitet och resultat så som vad bra personlig omvårdnad, personlig vård i livets 

slutskede, skydd av enskilda, aktiv tillvaro och vad värdigt bemötande 

innebär.  Prestationen och kvaliteten av verksamheten mäts med hjälp av en poängsättning 

som används för att värdera verksamheten. SOB BÄ menar att det finns en politisk önskan 

om “de fyra perfekta indikatorerna”, men att det inte är särskilt enkelt att hitta.   

Enligt OB AÄ är Socialstyrelsens årliga brukarundersökning den främsta indikatorn på 

kvalitet i verksamheten. Detta menar även SOB BÄ att kommun BÄ lägger mycket tyngd 

vid, och som fortsatt menar att sådana brukarundersökningar inte behöver visa en sann 

bild.  

4.3.2 Uppföljning 

SB AÄ menar att uppföljningen påverkar leverantörerna mycket, de vet att kommunerna 

har koll på verksamheterna och att de lägger vikt vid att få bra uppföljningar. Fortsatt 

uttrycker SB AÄ att kravställandet och uppföljningen handlar om att säkerställa god 

omvårdnad för de boende. VAL AÄ vill att kommunens uppföljning ska bidra till 

förbättringar. Uppföljningen i kommunerna sker på flera sätt, både i val av område och 

metod. En genomgående verksamhetsuppföljning av hela verksamheten sker enligt både SB 

AÄ och SOB BÄ sällan, ungefär en gång per kontraktsperiod eller i snitt var tredje år (SOB 

BÄ). SB AÄ menar att ett halvår efter ingånget avtal utförs en verksamhetsuppföljning för 

att säkerställa att leverantören är på banan. Då granskar kommunen den övergripande 

kvaliteten och går igenom hela kontraktet, annars sker det vid behov. Kommun BÄ gör även 
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en uppföljning om förlängning av kontraktet blir aktuellt. SOB BÄ uttrycker att 

omfattningen av uppföljningen främst är en resursfråga, och att de aldrig haft tillräckligt 

med folk för att utföra den i den omfattning de önskar. I kontrakten anges att uppföljning 

sker för att kontrollera att uppdraget sker i enlighet med uppdragsbeskrivningar och 

kvalitet, samt för att utveckla verksamheten och för att skapa utrymme för nya och 

förbättrade tjänster. SB AÄ menar att uppföljning har ett brukarperspektiv där det handlar 

om att säkerställa kvaliteten, tryggheten och säkerheten.  

I kommun AÄ har det upprättats en kvalitetsuppföljningsplan, upprättad av ansvarig 

nämnd. Genom den kan planerad uppföljning av specifika avtal ske. Då studeras inkomna 

klagomål, verksamhetsberättelser, uppgifter hämtas in från MAS (Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) samt data från system. Urvalet kan ske från inkomna klagomål, beslut av 

förvaltningen eller slumpmässigt. En annan variant är övergripande uppföljningar där ett 

antal verksamheter följs upp med utgångspunkt i olika teman eller områden kommunen vill 

undersöka, eller särskild punkt i de olika kontrakten. Det är ingen garanti att den specifika 

verksamheten följs upp efter kvalitetsuppföljningsplanen. För den specifika verksamheten 

kan en punkt för uppföljning vara deras matprofil, något VAL AÄ anser kommunen är 

intresserade av.  

I kontraktet BÄ anges att kommunen har rätt att göra kontinuerliga uppföljningar och att 

det kan ske genom besök, kontroll av dokument, intervjuer och fokusgrupper. Kommun BÄ 

använder kvalitetsuppföljningar och föranmäld granskning, vilket de enligt SOB BÄ lägger 

mycket tyngd på. Uppföljningen sker med ett dagslångt besök på plats ute i verksamheten, 

där personal från kommunen samlar in data, pratar med de äldre och har en dialog. AL BÄ 

uttrycker att de då får berätta hur de arbetar, men att kommunen inte är inne och petar i 

detaljer. SOB BÄ menar att de inte går igenom alla krav men väldigt många. Ofta landar det 

i att kommunen mäter strukturkvaliteten menar SOB BÄ. SOB BÄ berättar att 

undersökning av processkvaliteten kan utföras. Dock påpekar SOB BÄ att det inte är möjligt 

att bevisa hur det bidrar till det bättre för brukarna. 

“Rutiner är ju alltid lätt att titta på, hur mycket personal som är där, hur mycket 

verksamheten kostar kan vi kolla på, det har vi bra verktyg för, men det är ju mer 

struktur(input)kvalitet som vi kan mäta, så det är ofta där vi landar, ibland att vi kan 

kolla processkvalitet eller titta i nått sånt här register att man har system för hur man 

följer upp personer, risker hos personer och sådär, men kommer det verkligen nåt av det, 

blir det bättre för Kalle? Det kan vi ju inte vidare bevisa.” (SOB BÄ) 

SOB BÄ uttrycker att det finns svagheter med kommunens uppföljningar  
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”Jag skulle säga så att det är en svaghet i uppföljning och det har väl att göra med att vi 

som varit med har varit verksamhetsmänniskor, det har blivit mer fokus på verksamheten 

utifrån hur vi skrivit avtalen. Vi måste titta på det här viktningarna som vi har gjort, 

utifrån vad de har lovat, det är ju inte bara vad som står i avtalet, utan vi måste ju titta på 

vad de lovade för att vinna avtalet.” (SOB BÄ) 

Vid uppföljningarna konstaterar kommun BÄ att saker är godkända, om det finns 

förbättringsområden eller brister genom de tidigare nämnda prestationsmåtten.  

Både SB AÄ och SOB BÄ menar att uppföljningen främst sker på indikation, när det 

inkommit synpunkter och klagomål. Kommun AÄ följer upp verksamheter på förekommen 

anledning, via inkomna klagomål från brukare eller anhöriga, avvikelser som syns vid 

inrapportering i det kommunala verksamhetssystemet eller utifrån resultat från 

socialstyrelsens årliga undersökning. SOB BÄ uttrycker att granskningar kan ske av samma 

anledning och menar att löpande uppföljningar av indikation behövs och att det inte går att 

vänta tre år mellan varje uppföljning. Den icke frekventa kvalitetsuppföljningen förklaras 

med att det är en transparent verksamhet med människor, så om det finns någonting så 

inkommer klagomål (SB AÄ). Om en verksamhet visar sig ha brister eller om det föreligger 

misstanke om brister, kan det bli aktuellt med en djupare, individuell avtalsuppföljning och 

SB AÄ menar att det kommunen reagerar på alla klagomål och avvikelser. Vid sådan 

uppföljning menar SB AÄ att de fokuserar på själva området för avvikelse och kommunens 

uppföljare går inte igenom hela avtalet. Genomgång av hela kontraktet, från början till slut 

är något kommunen inte gör utan kommunen fokuserar på det som har störst värde för 

brukarna, så vissa delar blir nedprioriterade (SB AÄ). SB AÄ uttrycker sig att en uppföljning 

av en avvikelse ofta kan leda till mer uppföljning då kommunen på plats identifierar brister 

som skapar skäl för ytterligare uppföljning.  

Löpande, lågskalig uppföljning kan även ske om kommun AÄ begär in skriftlig redogörelse 

för hur verksamheten arbetar med specifika frågor. Det kan handla om frågor som enligt SB 

AÄ har mindre vikt. I kommun BÄ måste verksamheten en gång i halvåret göra en 

sammanställning av inkomna klagomål och vidtagna åtgärder och avrapportera till 

kommunen, samt om det framkommer brister vid uppföljning måste de inrapportera en 

åtgärdsplan (SOB BÄ) På samma vis behöver leverantören i kommun AÄ rapportera in en 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och vid brister inkomma med handlingsplaner.  

4.3.3 Övrig styrning 

 SB AÄ menar att de försöker bygga upp något utöver kontraktet tillsammans med 

leverantören och att man vill att de ska kunna ta ut svängarna lite.  
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“Vi försöker skapa någonting mer utöver avtalet och det här är ju en balansgång, för man 

behöver göra det till viss del, skapa den här tilliten och tilltron för att kunna göra saker 

tillsammans och att de vågar ta ut svängarna lite…” (SB AÄ) 

SOB BÄ anger att saker kan ske utöver kontrakten, för att kunna anpassa efter de rådande 

krav och förändrade förutsättningar och att det handlar om ett lärande och inte bara 

kontroll.  

VAL AÄ och SB AÄ är samstämmiga om att de har en god relation med varandra. Parterna i 

kommun BÄ uttrycker sig likvärdig och menar att de har ett gott samarbete. SB AÄ 

uttrycker förtroende för leverantören och menar att de är proffsiga och experter på vad de 

gör och att kommunen kan lära av dem. SB menar att tillit och tilltro är viktigt i relationen 

och utöver kontraktet eftersom allt aldrig kan regleras i kontraktet. SB AÄ anser sig 

ofta möta leverantören i olika sammanhang. Alla möten mellan leverantörens regionchef 

och kommunen föregås av en bokning och i den kontakt SB AÄ har med VAL AÄ agerar 

man som avtalspart. De möten som sker rörande verksamheten är formella, enligt VAL AÄ, 

som vidare menar att informella samtal kan ske.  

SB AÄ uttrycker sig på följande vis kring dialog: ”Jag tror det är bra att vi kan närma oss 

att ha dialog med de här företagen. Vad och hur ska vi formulera oss för att de ska kunna 

jobba på bästa sätt, vi behöver ju förstå det” och: ”Det blir inte bra verksamhet, man 

behöver ha någonting, de mjukare värdena också, särskilt när det är en sån komplex 

verksamhet.” Båda parter i kommun AÄ uttrycker sig att relationen handlar om ett 

samarbete och samverkan mellan kommunen och leverantören för att kunna leverera rätt 

kvalitet på vården. Kommunen bjuder in till både utbildningar och dialogmöten med 

verksamhetschefer för äldreomsorgen i kommun AÄ. Varje termin möts de upp för att 

planera tillsammans med flera av verksamheter för vårdboenden i kommunen. Sedan 

träffar SB AÄ verksamhetscheferna för kommunens verksamheter två gånger per termin i 

ett verksamhetsråd, som är ett diskussions- och informationstillfälle som finns till för att 

kunna lära av varandra och beskriva hur verksamheterna har bedrivits den senaste tiden. 

Då det handlar om en “mjuk sektor”, som VAL BÄ benämner det, krävs det att man kan 

bolla frågor tillsammans med kommunen. Även VAL BÄ menar att det är viktigt att kunna 

bolla frågor med leverantören. VAL AÄ menar att det förväntas av kommunen att de deltar i 

utvecklingsarbeten, trots att det inte regleras i kontraktet. I kontraktet anges det att 

leverantören ska delta vid kommunens utbildningar av nya arbetssätt eller nya system som 

kan tillkomma. 
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I kommun BÄ menar SOB BÄ att de vill lära och få impulser genom de privata 

leverantörerna. SOB BÄ menar att de för en god dialog, där relationen är en mix mellan 

kontrakt, förtroende och relation. VAL BÄ menar att de jobbat mycket tillsammans med 

kommunen för att utveckla verksamheten och samarbete och att de utifrån 

brukarundersökningen sätter upp mål tillsammans med kommunen. SOB BÄ menar att 

samarbeten och uppföljningsarbetet börjar i dialogen och att det är viktigt att det finns en 

god dialog för ett fungerande samarbete. Det är också viktigt att de inte träffas vid det 

formella, inbokade uppföljningsmötet, utan även vid dialogträffar fyra gånger per år. SOB 

BÄ menar att det har varit tradition att bjuda in verksamheter och involvera dem i 

utbildningar och utvecklingsarbeten. Dock anser SOB BÄ att kommunen kan ha bjudit på 

för mycket, då det är viktigt att leverantören på egen hand utvecklar verksamheten.  

I kontrakten ställs det som tidigares nämnts mycket krav på leverantörerna, och en stor del 

är baserade på lagar, rutiner och föreskrifter. Som både VAL AÄ och SB AÄ menar handlar 

det om en väldigt lagstyrd verksamhet och VAL BÄ menar att man är bunden till det 

oavsett. Många av kraven som ställs i kontrakten grundar sig i olika lagar (exempelvis 

patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen, Lex 

Sarah, Lex maria, offentlighets- och sekretesslagen) alternativt i krav från myndigheter som 

till exempel Socialstyrelsen. Kontrakt AÄ innehåller bland annat två kapitel (“Uppdragets 

utförande, Socialtjänstlagen” och “Uppdraget utförande, hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL), och tandvårdslagen”) där en större del av krav på aktiviteter och rutiner som 

angetts i kontraktet. Utöver kommunernas kontroll ställs det krav och sker tillsyn från 

andra håll. Leverantörerna har enligt VAL AÄ och VAL BÄ tillsyn från arbetsmiljöverket, 

inspektionen för vård och omsorg (IVO) och LSS. Tillsynsmyndigheter, bland annat IVO, 

menar SB AÄ påverkar både kommunen och verksamheten. Därifrån ställs det bland annat 

krav på bemanningsgrad. Det krävs tillstånd att bedriva äldreomsorg av både 

Socialstyrelsen och miljönämnden. Socialstyrelsen genomför en brukarundersökning där 

kommunerna och verksamheterna får ta del av resultatet. Hur verksamheterna ska drivas 

påverkas mycket av politikens krav och målsättningar och andra nationella krav, menar SB 

AÄ och SOB BÄ. SB AÄ berättar: “Alltså det är ju mycket lagstiftning och föreskrifter som 

styr vår verksamhet. Så vi har ju en grund som är väldigt styrande och ganska likvärdig 

så de krav vi kan ställa utöver är ju mer utifrån det politiken vill”. 
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  Analys 

För att kunna ta reda på hur kommuner använder sig av styrning och uppföljning beroende på 

verksamhetens komplexitet består analysen av en identifiering av och diskussion kring hur det 

kommunala styrpaketet används i utförandefasen utifrån de tre fallen av olika komplexa 

verksamheter. Analysen tar utgångspunkt i det kommunala styrpaketet som det definierats i 

teorin och undersöker hur komplexiteten har påverkat hur den används. Analysen innehåller en 

identifikation av hur krav och villkor utformats ex ante, hur ex post styrning används och 

slutligen hur den övriga styrningen används eller påverkar relationen. För att identifiera vilka 

faktorer som är av betydelse för användandet så avslutas kapitlet med en diskussion kring hur 

komplexiteten påverkar användandet av styrpaketet i dess helhet samt vilka faktorer som är av 

betydelse att ta hänsyn till vid utformandet och användandet av styrpaketet beroende på 

verksamhetens komplexitet.  

5.1 Ex ante kontraktsstyrning vid olika komplexitet 

Avsnitt 5.1 innehåller en analys av utformningen av styrpaketets första del, ex ante 

kontraktsstyrning, och hur komplexiteten påverkar hur kommuner använder sig av 

denna.  

 

Figur 7. Del 1 av det kommunala styrpaketet - ex ante kontraktsstyrning 
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5.1.1 Verksamhet av låg komplexitet 

Vid utkontraktering av lokalvård har kontrakten ex ante utformats på ett liknande vis vid de 

studerade fallen av lokalvård. Vid utkontrakterad lokalvård har empirin visat på att 

inputkrav används av kommunerna. Organisationskrav ställs på leverantörens organisation 

och resurser, exempelvis krav på att kvalitetsledningssystem ska användas och hur 

leverantören behandlar sin personal. Krav som dessa uttrycker OSB BL och SOB AL att det 

främst är viktiga vid upphandlingsskedet för att säkerställa seriösa aktörer men inget som 

kommunen sedan lägger någon större vikt vid och behovet av uppföljning i utförandefasen 

ses därmed som lågt. Sundstrand (2010) menar att de endast är utifrån FFU:t som rätt 

leverantör kan väljas. Organisationskraven bör således främst vara viktiga för att enligt 

Fernandez (2007) säkerställa en leverantör med kapacitet.  

Empirin visar vidare på att personalkrav ställs till olika detaljerad grad i kommunerna. 

Kommunerna kan motiveras ställa vissa tillgänglighetskrav i form av när leveransen ska 

ske. I Kommun AL ställs även bemanningskrav, vilket motiveras genom att de ställer krav 

på hur många timmar leverantören minst ska utföra. Upplevelser från båda kommunerna 

motiverar att bemanningskrav är viktiga att använda vid utkontraktering av lokalvård. Alla 

krav en kommun vill ställa på en leverantör måste finnas i kontraktet (Brown et al. 2006). 

Empirin har visat på att om kraven inte finns kan leverantören dra in på tid för att kunna 

spara pengar vilket påverkat resultatkvaliteten negativt. Empirin stärker att fullständighet i 

kontraktet minskar risken för opportunistiskt beteende (Brown & Potoski 2003; Dekker 

2004; Hart et al. 1997). Då det identifierats att när bemanningskrav inte uppfylls kan 

konsekvenserna bli stora och att sannolikheten att det inträffar är hög då leverantören 

gärna drar in på tid när möjlighet ges kan det motiveras att uppföljningsbehovet är högt.  

Krav på kompetens har genom studiens empiriska data även identifierats i kontrakten. OSB 

BL och SOB AL menar båda två att utbildad personal och tillräcklig kompetens är viktigt för 

att kunna säkerställa att resultatkvalitetsbrister inte uppstår på grund av personalens 

bristande kompetens. Det kan således tolkas att om kompetenskrav inte ställts finns stor 

risk för att leverantören använder personal som inte har den utbildning som krävs för att 

uppfylla ställda resultatkrav, vilket därför även stärker att fullständighet i kontraktet är 

fördelaktigt för att leverantören inte ska agera opportunistiskt (Langfield-Smith & Smith 

2007; Brown & Potoski 2003; Hart et al 1997). Med kommunernas gemensamma 

uppfattning som grund bör kompetenskrav vara viktigt för att säkerställa att resultatet av 

leveransen inte brister och har således ett högt behov av uppföljning. Alla inputkrav kan 
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motiveras ha hög uppföljningsbarhet då de är tydliga i kontrakten och enligt kommunerna 

enkla att bedöma om de uppfylls. 

Processkrav finns även specificerade i kontrakten för lokalvård. Som identifierats i teorin 

kan styrningen vara av olika hårdhet (Merchant & Van der Stede 2016) och processkrav kan 

ställas till olika detaljerad grad (Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008). Genom 

lokalvårdskontrakten kan konstateras att kommunerna främst fokuserar på att detaljerat 

styra vilka aktiviteter leverantören ska genomföra och till olika hårdhet reglera hur de ska 

genomföras. Det visas genom de gedigna kravspecifikationer som nämns i empirin. Både 

kommunerna och leverantören stärker att det finns tydliga instruktioner för vad som ska 

utföras. Kommun AL har gått steget längre än kommun BL och styrt hur lång tid det ska ta 

att utföra varje aktivitet då det enligt SOB AL är viktigt för att leverantörer annars drar in 

på tid på de olika delarna och inte utför det noggrant. OSB BL berättar att leverantören drar 

in på tid vid utförande av olika aktiviteter och att det lett till kvalitetsbrister. Avsaknaden av 

hårda processkrav kan därmed motiveras vara en bidragande faktor till att leverantörer 

agerat opportunistiskt och stärker att fullständighet i kontraktet är viktigt (Brown & Potoski 

2003). Vidare stärks det av att SOB AL påstår att genom detaljerade processkrav uppstår 

det färre kvalitetsnedslag vid uppföljningar.  De detaljerade processkraven kan motiveras 

ha ett högt behov av uppföljning, konsekvenserna blir stora och sannolikheten att det 

inträffar är stor, och en hög uppföljningsbarhet, då de enligt alla aktörer är tydliga.  

Utöver att processkraven innehåller standardiserade aktivitetsspecifikationer och 

instruktioner förekommer även några lösare processkrav på vilket arbetssätt som ska 

användas. Kommunerna använder sig inte av färdiga rutiner, riktlinjer och policys men 

ställer krav på att leverantören ska upprätta egna och med främsta fokus på att rutinerna 

ska bidra till att säkerställa att alla krav i kontraktet uppfylls vilket även tyder på lösare 

processkrav. Om breda gränser formuleras lämnas utrymme för leverantören att bestämma 

vissa delar på egen hand (Speklé 2001). Att kommunerna valt att använda sig av vissa 

lösare processkrav visar på att de vill ge visst utrymme för flexibilitet och därför valt att inte 

skriva helt fullständiga krav. SOB AL och OSB BL upplever båda att det viktigaste är att 

resultatet uppfylls och att vissa delar inte har ett behov av att detaljstyras så länge resultatet 

blir bra. Att använda sig av mindre hård formell styrning kan bidra till att leverantören ges 

utrymme att bedriva verksamheten på “det bästa sättet” och kan därför leda till att fördelar 

med utkontraktering som kostnadseffektivisering och kvalitetsökning inte hindras om 

leverantören besitter kunskap kring utförandet som beställaren inte har (Harrison & Kelly 

1993; Narayanan et al. 2007; Cäker 2008). Båda kommunens beställare uttrycker att 

kostnadseffektivisering är en viktig anledning till att utkontraktera. Att lämna utrymme för 
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leverantören att effektivisera vissa delar är därför centralt för att kunna uppnå detta (Cäker 

2008; Narayanan et al. 2007; Harrisson & Kelly 1993). Behovet av att följa upp arbetssätt 

och egna upprättade rutiner är inget som kommunerna lyfter fram som högt. SOB AL 

menar dock att alla krav som står i kontraktet bidrar till att säkerställa leveransen och 

påverkar branschen positivt vilket bör motivera att de i alla fall har ett lågt behov av 

uppföljning. Mätbarheten av att rätt arbetssätt används kan motiveras som låg då kraven är 

lösa. Att rutiner existerar kan vara mätbart men att rutiner ska säkerställa något kan ses 

som mer svårbedömt och således kan mätbarheten motiveras vara låg. 

Krav gällande informationsdelning finns inte specificerat i kontrakt BL. I kommun AL 

används ett system för där kommunen meddelar leverantören om avvikelser. I övrigt finns 

inget specifikt sätt att kommunicera trots att alla parter lyfter att kommunikation och 

dialog är viktigt. Detta är något som parterna utformat efter behov och överenskommelse 

efter ingånget kontrakt. Då kraven ej finns specificerade kan kommunen ej kräva att de 

genomförs på ett specifikt sätt (Kammarkollegiet 2011).  Dokumenterings och 

rapporteringskrav finns till viss del reglerat ex ante genom krav på att 

kvalitetsledningssystemet i kommun BL ska vara dokumenterat, interna rutiner för 

avvikelsehantering och dokumentation av genomförda utbildningar ska skickas in. 

Kommun BL ställer inte krav på att personalens timmar ska rapporteras in, vilket kommun 

AL gör. Avvikelsehantering specificeras även tydligt hur det ska gå till med åtgärdsplaner 

och tidsramar samt vad som händer om avvikelser ej åtgärdas. Processkraven inkluderar 

även kommunens möjlighet att följa upp genom uppföljningsmöten och kontroller av olika 

slag. Att dessa krav finns i kontraktet innebär att kommunen har möjlighet att ställa krav på 

att det genomförs och kan användas i utförandefasen i enlighet med att Kammarkollegiet 

(2011) menar att allt kommuner kan kräva att leverantörer gör och att den uppföljning som 

ska genomföras måste finnas i kontraktet.  

Slutligen används även resultatkrav vid utkontraktering av lokalvård. Det finns tydligt 

specificerat i kontrakten vad resultat för leveransen av de olika tjänsterna och aktiviteterna 

innebär vilket stärks av att leverantören är medveten om vilket resultat som förväntas. För 

att resultatstyrning ska vara användbart krävs det att resultatet går att mäta (Dekker 2004). 

Kommunerna uttrycker även att mätbarheten av resultatkvalitet är hög och således även 

uppföljningsbarheten. Kommunerna menar även att resultat är det viktigaste kravet. Om 

resultatkvalitet inte uppnås stör det kärnverksamheten i stor utsträckning och leder till 

stora kostnader för att hantera avvikelsen. Konsekvenserna blir stora och sannolikheten har 

även lyfts fram som stor, OSB BL berättar att de alltid framkommer resultatkvalitetsbrister 

vid uppföljning. Uppföljningsbehovet är således högt (SKL 2012). Vid utkontraktering av 
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lokalvård kan det därmed anses fördelaktigt att även ställa hårda, fullständiga resultatkrav 

för att kunna säkerställa en exakt resultatkvalitetsnivå och på så sätt minska riskerna för 

misslyckande i enlighet med bland annat Brown och Potoski (2003). 

Kontraktsenligt villkor kan användas och hur kommuner använder det kan bidra till olika 

effekter (Upphandlingsmyndigheten 2016). Då priset vid utkontrakterad lokalvård är fast 

och betalas löpande för den dagliga leveransen av tjänster kan det påvisas att 

kapacitetsberoende prissättning används. Fast pris ger inte leverantören incitament till att 

förbättra kvaliteten (Upphandlingsmyndigheten 2016). Prissättningen av den periodiska 

städningen kan dock ses som en kombination av kapacitets-, prestations- och målbaserat 

pris då priset inte varierar beroende på prestation eller måluppfyllelse men endast betalas 

ut efter genomförd prestation och kvalitetsmåluppfyllnad. Enligt Anthony et al. (2014) ökar 

incitamentet att uppnå ett prestationsmått om belöningen är kopplad till prestationsmåttet. 

Använd prissättning bör i enlighet med teorin innebära ökade incitament att genomföra 

prestationer och uppnå kvalitetsmål i enlighet med kontraktet (Upphandlingsmyndigheten 

2016). Kommunerna lyfter fram att det är viktigt att anbud med för låga priser inte tas då 

det inneburit att oseriösa leverantörer vunnit som sedan inte klarat av att leverera tjänsten i 

enlighet med kontraktet. Rimliga minimiprisnivåer måste enligt kommunerna avgöras för 

att säkerställa leverantörer med kapacitet att leverera och genom det säkerställa att 

kontraktet lyckas. Fernandez (2007) menar att utvärdering av leverantörens kapacitet är 

viktig för att lyckas med utkontrakteringen vilket således stärks av empirin. 

Kontrakten har möjlighet till ett års förlängning två gånger. Att förlängning existerar bör 

således bidra till att öka målkongruensen i enlighet med teorin som menar att det är ett 

viktigt incitamentsmedel vid utkontraktering av offentlig verksamhet (Dalen et al. 2005). 

Möjligheter till sanktioner kan finnas i kontraktet (Upphandlingsmyndigheten 2017) och 

finns även angivet hos de studerade kommunerna. Kommunerna kan använda prisavdrag 

eller kräva ersättning om kvalitetsnivåerna inte håller måttet eller om tjänster inte utförs i 

tid. Hävning kan användas vid avtalsbrott och kvalitetsbrister i båda kommunerna. Vite kan 

även användas och båda kommunerna har möjlighet att använda det vid både resultat-, 

process- och inputkvalitetsavvikelser. Kommuner bör ha specificerat en sanktionstrappa för 

hantering av brister i kontraktet (Upphandlingsmyndigheten 2017), vilket empirin visar på 

att båda kommunerna har gjort. Att kommun BL dessutom uttrycker att vite är centralt att 

ha i kontrakten då avsaknaden av vite tidigare innebar att de fick lägga ner stora resurser på 

hantering av kvalitetsbrister stärker att sanktioner i kontraktet är en viktig faktor vid 

utkontraktering. 



 

 

74 

Ett annat kontraktsenligt villkor kan enligt Van der Meer-Kooistra och Scapens (2008) vara 

transaktionens frekvens och volym. Enligt de empiriska resultaten varierar transaktionens 

frekvens och volym i lokalvårdskontrakten beroende på vilken typ av tjänst som ska utföras. 

De inköp som ska göras av tjänsten är främst förutbestämda av kommunen. De tjänster 

som köps in vid behov är inte något som leverantören kan påverka då behovet av de inte är 

något som kan förutses. Transaktionens typ bör därmed inte har betydelse för ökad eller 

minskad målkongruens då frekvens inte är kopplat till ersättningen (Anthony et al. 2014). 

5.1.2 Verksamhet av medel komplexitet 

Vid utkontraktering av företagshälsovårdstjänster använder sig kommunerna av kontraktet 

på ett liknande sätt. Empirin visar att kommunerna använder sig av inputkrav i 

kontraktet. Organisationskrav finns angivna i båda kontrakten och kräver bland annat 

centralt belägna lokaler, att en hemsida avsedd för kommunen ska upprättas och hållas 

tillgänglig samt krav på hur leverantören behandlar sin personal. Enligt VAL BF är detta 

krav som leverantören måste ha svarat ja på vid lämnat anbud för att överhuvudtaget 

kunna få kontraktet. Organisationskraven kan därför i enlighet med Fernandez (2007) 

ställas för att säkerställa rätt leverantör. Uppföljningsbehovet av organisationskraven anses 

lågt då sannolikheten att de inte upprätthålls är låg då de säkerställs innan ingånget 

kontrakt. Fullständiga organisationskrav kan således motiveras vara viktiga vid 

utkontraktering av företagshälsovård men främst för att säkerställa leverantör med 

leveranskapacitet (Fernandez 2007) framför att det behövs för att kontrollera leverantören 

under utförandefasen som bland annat Brown och Potoski (2003) förespråkar.  

I båda kontrakten används personalkrav. Empirin visar på att hårda tillgänglighetskrav 

ställs. Båda kommunerna ställer tydliga krav på maximal leveranstid från det att 

beställning av tjänst lagts tills dess att leverantören ska ha påbörjat leveransen. Alla av 

kommunens beställare lyfter fram att detta är ett av det viktigaste måtten för kommunen. 

Om leveranstiden inte hålls menar beställarna att det stör kärnverksamheten om 

medarbetare exempelvis inte kan arbeta och resurser behöver avsättas för att hitta 

ersättare. Konsekvenserna anses således stora om kravet inte uppfylls. Sannolikheten att 

kravet inte nås kan anses medelhög då leverantören uttrycker svårigheter att alltid kunna 

hålla sig inom fastställda leveranstider på grund av ett varierande behov av beställningar 

från kommunen och andra kunder. Kommunernas beställare uttrycker även att detta är ett 

krav som inte alltid kan hållas. Uppföljningsbehovet kan således motiveras vara stort. 

Uppföljningsbarheten är även denna hög då tid från att beställning lagts till dag då leverans 

påbörjades dokumenteras och således kan observeras och mätas. Kommuner bör ställa krav 
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på det som är viktigt och det är endast det som specificerats som leverantören är formellt 

bunden av att leverera (Kammarkollegiet 2011). Fullständiga tillgänglighetskrav kan 

därmed anses vara viktiga för att kunna ställa hårda krav på maximal tid för leverans då 

detta är ett viktigt mått för kommunen.  

Bemanningskrav används enligt empirin även av kommunerna. SB AF och SB BF menar att 

det är viktigt med krav på lägsta bemanningsgrad på olika kompetenser. Anledningen är 

främst för att säkerställa att leverantören har en lägsta kapacitet för att kunna erbjuda de 

tjänster som det är avtalat om, som Fernandez (2007) menar är viktigt för lyckad 

utkontraktering. Empirin visar även på att det är viktigt för att kommunerna löpande ska 

kunna försäkra sig om att leverantören besitter tillräckligt av de rätta kompetenserna för att 

klara av kommunens behov av tjänster för att säkerställa att leveransen kan genomföras. 

Uppföljningsbehovet kan således anses som högt för att löpande säkerställa leverantörens 

leveranskapacitet. I kontrakten anges att bemanning ska finnas till en miniminivå och 

anpassas för att uppfylla kommunens verkliga behov. Kraven kan således uppfattas som 

lösa och som att det är upp till leverantören att avgöra rätt nivå för att klara av 

leveranserna. Miniminivåerna och att möjligheten finns att bedöma om tillräcklig 

kompetens varit tillgänglig kan anses ha en hög mätbarhet och därmed uppföljningsbarhet 

då det kan mätas om det uppnåtts efter tjänster levererats.  

Kommunerna använder sig även till stor del av kompetenskrav. Kommunerna lägger stor 

vikt vid att leverantören har rätt kompetenser och menar att det är viktigt att säkerställa 

rätt kompetenser kan utföra tjänsterna. Att det ställs hårda krav på kompetens är 

leverantörerna eniga om, och som VAL BF menar är något positiv då det bidrar till att 

leverantören ser till att ha en hög kompetens utefter kommunens behov. Att ställa tydliga 

inputkrav kan motiveras vara fördelaktigt för att i första hand säkerställa leverantörens 

kapacitet som Fernandez (2007) menar är en viktig faktor för framgång. I andra hand kan 

det även vara viktigt för att löpande kunna följa upp de kraven som kommunen anser vara 

viktiga för om leveransen av tjänsterna i slutändan ska kunna uppnå en hög 

resultatkvalitetsnivå.  

Inputkraven kan utifrån empirin konstateras som viktiga att inkludera i kontraktet vid 

utkontraktering av företagshälsovård. Inputkraven bör således skrivas fullständiga främst 

för att kunna säkerställa leverantörer med rätt kapacitet (Fernandez 2007) och sen för att 

kommunen ska kunna säkerställa att kraven upprätthålls i utförandefasen, då det endast är 

krav i kontraktet som kommunen kan kräva av leverantören (Kammarkollegiet 2011). 
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Processkrav kan ställas till olika detaljerad grad och hårdhet (Van der Meer-Kooistra & 

Scapens 2008). En sådan skillnad kan identifieras mellan de två kontrakten. Både SB BF 

och SB AF berättar att leverantörerna får utföra tjänsterna lite som de vill så länge 

beställarna är nöjda, men kontrakten anger ändå vissa hårda krav. I kommun AF används 

en låg grad av standardiserade instruktioner. Endast de absolut enklaste tjänsterna har 

kommunen valt att ange ett standardiserat innehåll och utförande av. Övriga tjänster 

kommunen vill att leverantören ska genomföra ställer kommunen endast lösa krav på vad 

de bör innehålla eller åstadkomma vilket kommunen motiverar med att det är svårt att 

ange vad som ska ingå i tjänsterna då varje situation är unik. Detta tyder på att processerna 

till stor del har låg programmerbarhet i enlighet med Ouchis (1979) definition. Om 

aktiviteterna är svåra att definiera kan istället breda gränser formuleras inom vilka de ska 

utföras (Speklé 2001) vilket även innebär att flexibilitet lämnas till leverantören att anpassa 

aktiviteterna efter behov (Narayanan et al. 2007). I kommun BF används hårdare 

processkrav av flertalet aktiviteter. Val BF menar att kommunen valt att ställa hårda, 

specifika krav på vissa aktiviteter innebär att leverantören blir för styrda och att de hämmar 

deras möjlighet att uppnå den resultatkvalitet det skulle kunna uppnå om kraven var lösare. 

Empirin visar på att det finns en informationsasymmetri mellan kommun och beställare. 

När leverantören har ett informationsövertag är det fördelaktigt att lämna utrymme för 

leverantörens frihet att utforma verksamheten på bästa sätt för att kunna ta del av 

kvalitetsökningar och inte riskera försämrad kvalitet på grund av för hårda ramar (Cäker 

2008). Detta stärker således ytterligare att lösare processkrav är att föredra.  

I övrigt innehåller kontrakten andra lösare, mer övergripande krav på hur leverantörerna 

ska arbeta. Exempelvis ska leverantören ha ett konsultativt arbetssätt och ha en god 

yrkessed. Det kan tolkas som krav på arbetssätt. Kommunerna ställer även krav på att 

leverantörerna ska jobba i enlighet med kommunens policys och riktlinjer för 

företagshälsovård samt upprätta egna för hantering av interna processer, exempelvis att de 

ska finnas för att förebygga avvikelser. Detta visar på att kommunerna använder sig av vissa 

lösare processkrav för att lämna utrymme för flexibilitet och på så sätt öka värdet på 

aktiviteten genom att låta leverantören bestämma hur den ska utföras (Harrison & Kelly 

1993) men genom att ställa ett löst krav i alla fall säkerställa möjlighet till uppföljning i ett 

senare skede. Detta då det som tidigare nämnt endast är krav i kontraktet som kommunen 

kan kräva att leverantören genomför (Kammarkollegiet 2011).  

De standardiserade processkraven har en hög mätbarhet och därför en hög 

uppföljningsbarhet. Uppföljningsbarheten på de lösare kraven kan anses låga då de är svåra 

att mäta då de inte specificerats. En bedömning krävs därför för att avgöra om kravet 
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uppfyllts eller ej (Upphandlingsmyndigheten 2017). Uppföljningsbehovet av hur väl 

leverantören följer processkraven kan, med vad SB BF och SB AF nämnt om att det inte är 

så viktigt hur det utförs anses vara lågt.  

Vissa krav på informationsdelning finns specificerade i kontrakten i den mening att 

leverantörerna gör sig skyldiga att lämna in statistikrapporter tertialvis med information 

kring utfört arbete. Leverantörerna ska löpande dokumentera och rapportera tjänsternas 

utförande och resultat. Vissa lagkrav kan dock innebära att kommunen inte alltid kan ta del 

av all dokumentation. Det finns en beställningsportal, ett telefonnummer och en mail som 

kommunerna kan använda. I kommun AF ställs det krav på att en årlig enkätundersökning 

ska genomföras av leverantören. Möjlighet till uppföljningsmöten skrivs även in i 

kontraktet. Kommunerna ställer även krav på hur avvikelser ska hanteras. Att dessa 

processkrav ställs innebär att kommunen kan använda sig av dem i ett senare skede, då de 

skrivits i kontraktet (Kammarkollegiet 2011).  

I kontrakt AF anges löst definierade resultatkrav som syftar till leveransen och anger att 

leveransen ska ske med god kvalitet till alla beställare. Kommun BF använder inte 

resultatkrav då de anser att det skulle vara för resurskrävande att försöka bedöma detta. 

Kommunerna anser att en hög resultatkvalitetsnivå på tjänsten är väldigt viktigt, samtidigt 

som respondenterna är eniga om det är låg mätbarhet, i enlighet med Johansson et al. 

(2016) definition av mätbarhet, på de resultatkrav som är ställda. Vad som är god kvalitet 

är enligt SB BF svårt att definiera då upplevda brister inte måste bero på dålig leverans, 

utan att det snarare kan handla om en felaktig subjektiv bedömning eller att beställarnas 

oförmåga att göra rätt beställning. Det motiverar att uppföljningsbarheten av 

resultatkraven är låg, då det upplevs svårt att definiera vad ett bra resultat är. Då 

kommunerna anser att resultatkvalitet är viktigt så borde resultatkrav ha ett högt 

uppföljningsbehov. Att Dekker (2004) menar att resultatstyrningen endast är effektivt som 

resultaten går att mäta på effektivt sätt och att empirin visar på resultatkraven är 

svårmätbara, motiverar varför kommunerna väljer att inte ange precisa definitioner av 

resultat trots att kravet är viktigt. När det är svårt att definiera resultat är det enligt Walsh 

(1995) och Almqvist (2001) möjligt att istället ange krav på input och processer, vilket 

empirin visat på att kommuner valt att använda sig av vid utkontraktering av 

företagshälsovård.  

Kontraktsenliga villkor används homogent inom kommunerna. Det finns möjlighet till 

förlängning av kontrakten i båda kommunerna, med ett år respektive ett plus ett år. 

Möjlighet till förlängning bör i enlighet med Dalen et al. (2005) fungera som ett incitament 

att agera i linje med kommunernas önskemål. Upphandlingsmyndigheten (2017) menar att 
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sanktionstrappa för hur avvikelser ska hanteras bör anges i kontraktet. Kommunerna har i 

kontrakten antingen använt sig av möjlighet till prisavdrag eller vite om inputkvaliteten 

brister. Hävning kan användas om leverantören inte åtgärdar påtalade brister eller vid 

upprepade brister, vilket är ett viktigt medel att använda i kontraktsstyrning (Brynte 2000). 

Att genom kontraktet göra det möjligt att i ett senare skede använda sig av sanktioner vid 

inputkvalitetsbrister motiveras således öka leverantörens incitament att säkerställa 

inputkraven.  

Prissättningen som används kan enligt definitionen av Kammarkollegiet (2011) beskrivas 

som prestationsberoende prissättning då leverantören enligt kontrakten ska erbjuda 

tjänster efter kommunens verkliga behov. Båda kommunerna anger och vill att 

leverantören arbetar för kommunens ökade nyttjandegrad av kontraktets tjänster. 

Tjänsterna har antingen ett fast pris eller pris per timme och kompetens. Eftersom 

ersättning är kopplat till prestation och den utförda volymen bör transaktionens karaktär 

och prissättning motiveras öka leverantörens intresse att öka leveransen. 

Upphandlingsmyndigheten (2016) menar att om priset är kopplat till prestationen ökar 

incitamenten till ökad produktion. Det kan även motiveras med att Anthony et al. (2014) 

menar att incitamenten att uppnå något ökar om ersättningen är kopplad till det. Dessa 

villkor kan motiveras bidra till ökad målkongruens och minskad risk för sämre kvalitet 

(Upphandlingsmyndigheten 2016). Transaktionens karaktär bidrar till bättre 

kostnadskontroll för kommunen och flexibilitet i utnyttjandet av tjänsten då kommunen 

löpande har möjlighet att beställa tjänsten efter behov. Detta menar Almqvist (2006) är en 

av de fördelar som utkontraktering kan leda till.  

5.1.3 Verksamhet av hög komplexitet 

Kommunerna använder sig av flertalet inputkrav och dessa lyfts fram som viktiga krav. 

Bland annat ställs organisationskrav då kommunerna ställer krav på kvalitets- och 

miljöledningssystem och hur leverantören behandlar sin personal (ex. kollektivavtal) vilka 

främst anses viktiga för att säkerställa seriösa leverantörer och goda samarbetspartners. 

Kommunerna menar att de främst är viktiga vid urval av leverantör men ej i ett senare 

skede. Uppföljningsbehov anses därför lågt. Organisationskrav kan därför främst motiveras 

som viktigt för att säkerställa en leverantör med kapacitet som Fernandez (2007) menar är 

en viktig faktor för framgång i utförandefasen. Personalkrav finns även i kontrakten. 

Tillgänglighetskrav anges som att tjänsterna ska erbjudas dygnet runt, året om. 

Bemanningskrav används även.  
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Kommun AÄ specificerar i det studerade kontraktet krav på minsta bemanningsgrad på 

personal överlag och på viss yrkeskategori vilket tyder på att bemanningskraven till viss del 

är mätbara. Kontrakt BÄ anger att det ska vara tillräckligt bemannat för att tillförsäkra god 

vård. Bemanningskraven i kommun BÄ kan således anses vara av lägre mätbarhet då 

kraven är ospecifika och kräver en subjektiv bedömning av kommunen för att avgöra om 

tillräcklig bemanning uppnåtts. Att kommun BÄ inte ställt krav på minsta bemanning är 

något SOB BÄ uttrycker har varit problematisk då andra myndigheter ställer krav på det. 

Inputkrav i form av bemanningskrav anses av beställarna vara ett viktigt krav att ställa och 

kan därmed motiveras ha ett högt behov av uppföljning. Att ställa dessa krav möjliggöra 

uppföljning i utförandefasen (Kammarkollegiet 2011). Kraven kan anses vara lösa och 

därför lämna utrymme för flexibilitet och på så sätt kunna ta del av leverantörens 

informationsövertag (Harrison & Kelly 1993).  

Kompetenskrav kan motiveras finnas i kontraktet då båda kontrakten använder sig av krav 

på vilken kompetens som ska finnas. Framförallt är kontrakten inriktade på att 

leverantören ska “garantera att det finns personal för att säkerställa kvalificerad vård och 

omsorg” (kontrakt AÄ) och “ansvara för att medarbetarna får den kompetens som behövs 

för att klara av arbetsuppgifter och bidra till verksamhetens mål och krav” (Kontrakt BÄ). 

Kontrakten ställer även mer specifika krav på att rätt utbildade chefer ska finnas och andra 

yrkeskategorier. Att leverantören besitter rätt kompetens för att ha kapaciteten att leverera 

kan därför motiveras vara ett krav i högt behov av uppföljning samt att det är enkelt att 

följa upp. Att säkerställa kompetenser är ett krav som kommunerna har ansett vara viktigt 

för att i slutändan kunna säkerställa att resultatkvalitet uppnås.  

Processkrav är något som framgår att kommunerna använder i stor utsträckning då 

kontrakten innefattar många specificerade aktiviteter som ska ingå. De flesta kraven kan 

dock tolkas som lösa där aktiviteter endast anges att det ska ingå i verksamheterna och 

vilka effekter aktiviteterna bör ge. De båda kontrakten innehåller många brett angivna 

arbetssätt och förhållningssätt som leverantörerna måste förhålla sig till. Vissa processkrav 

är rutinfokuserade. Många rutiner, riktlinjer som kommunen har upprättat ska användas 

av leverantören. Leverantörerna ska även upprätta flertalet egna och krav ange på vad de 

bör säkerställa. Att ställa mindre detaljerade processkrav möjliggör för leverantörerna att 

själva bestämma hur de ska utföra aktiviteter, processer och bedriva verksamheterna 

(Speklé 2001). Samtliga respondenter uttrycker att det inte är särskilt detaljstyrt och att det 

är mycket upp till de att själva bestämma hur de ska bedriva sin verksamhet. Kommunerna 

vädjar om att den privata aktören ska få möjlighet att utforma sina egen profil och att 

tanken är att inte detaljstyra. Parterna i kommun AÄ uttrycker att en hög grad av 
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detaljstyrning inte är fördelaktigt. Vid utformandet av kontraktet vid utkontraktering av 

äldreomsorg har empirin således visat på att detaljstyrning av processer inte uppfattas som 

fördelaktigt men att kraven bör finnas i kontraktet. Detta kan tolkas som att lösa men 

omfattande processkrav används vid utkontraktering av äldreomsorg. Kraven används 

således på att löst sätt och lämnar därför utrymme för flexibilitet vilket har lyfts fram som 

en viktig faktor för lyckad utkontraktering (Fernandez 2004; Wisniewski 1992).  

Att kontrakten innehåller många aktiviteter som måste ingå i verksamheten och att det till 

stor del är upp till leverantörerna att bestämma över processerna kan tyda på kommunerna 

ställer kraven för att försäkra sig om en viss kvalitetsnivå på verksamheterna och 

leverantörerna, men sedan vill att det ska vara upp till leverantörerna att bestämma hur 

verksamheten ska bedrivas. Det styrks av SOB BÄ som menar att kraven ställs för att 

förtydliga vad kommunen förväntar sig innan ingånget kontrakt, uppföljningsbehovet i 

utförandefasen kan därför anses vara lågt. Processkraven är inte kommunernas främsta 

fokus och att dessa verkligen säkerställer resultatkvalitet berättar SB BÄ inte kan bevisas 

men att de bör påverka. Speklé (2001) menar att det är fördelaktigt att ange breda ramar 

om det är svårt att förutse alla aktiviteter vilket kommunerna i detta fall kan motiveras 

göra. Detta stärker även tolkningen av att lösare ex ante styrning, för att ge flexibilitet till 

leverantören, är fördelaktigt.  

Processkrav ställs även på informationsdelning genom att kommunerna har ITsystem som 

leverantören ska vara ansluten till. Det ställs krav på inrapportering och dokumentation. 

Avvikelsehantering ska genomen skriftlig rapport redovisas hur de ska gå tillväga och när 

det ska göras. Kommunerna ställer även krav som möjliggör deras uppföljning. Dessa krav 

är lösa och ger således stora möjligheter att anpassa uppföljningen efter behov. Att ställa 

dessa krav i kontraktet finns främst för att säkerställa kommunens möjlighet till kontroll i 

ett senare skede då det endast, i enlighet med Kammarkollegiet (2011), är i kontraktet som 

formella krav kan ställas.  

Resultatkrav används i delad grad i de två kommunerna. Båda kommunerna skriver i 

kontraktet vilka effekter som olika aktiviteter bör uppnå och att vården ska vara av god 

resultatkvalitet. Det finns dock inga tydliga krav på mätbara resultat och kommunerna 

menar att det är svårt att specificera. Om resultat är svåra att specificera så kan det vara 

fördelaktigt att ställa handlingskrav (Walsh 1995). Detta har även kommunerna valt att 

göra men då resultatet är viktigt har det även på ett löst sätt angetts i kontraktet. 

Anledningen kan tolkas bero på att det endast är det som står i kontraktet som kommunen 

har möjlighet att följa upp (Kammarkollegiet 2011). Konsekvenserna av dålig 

resultatkvalitet kan enligt empirin motiveras vara stora vilket bör bidra till ett högre 
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uppföljningsbehov. Alla parter menar att det är svårt att bedöma och mäta resultat och att 

det sällan görs men att resultat är av största vikt. Uppföljningsbarheten är således låg men 

behovet högt.  

Gällande villkor i kontrakten visar det empiriska resultatet att kommuner vid 

utkontraktering av äldreomsorg använder vad kammarkollegiet (2011) benämner 

kapacitetsberoende prissättning. Att använda ett fast pris innebär att kommunerna inte 

kopplar priset till prestationsmått, och att priset därav inte kan verka som ett 

incitamentsmedel vilket är i enlighet med vad Anthony et al. (2014) menar rörande 

incitament.  

Ett annat kontraktsenligt villkor kan enligt Van der Meer-Kooistra och Scapens (2008) vara 

transaktionens frekvens och volym. Leveransen av äldreomsorgen ska ske dygnet runt 

under hela året. Leverantören har inte möjlighet att påverka leveransens mängd. Detta 

villkor används därför inte av kommunerna för att öka leverantörens incitament för ökad 

leverans eller bättre kvalitet. Transaktionens typ bör inte påverka på målkongruensen. 

Kontrakten innehåller punkter för både hävning, förlängning och vite. Hävning är något 

som anges i kontraktet, vilket är viktigt enligt Bryntse (2000) att inkludera vid 

kontraktsstyrning. Vite visar sig i empirin variera i betydelse. Kommun BÄ använder sig 

inte av vite då det är svårt att ange rimliga nivåer för vite eftersom kvalitetsbrister är svåra 

att sätta ett värde på: “Nej, mest för att det är ganska så svårt. Då tror jag att man måste 

bygga regelverk för det. Vi har den möjligheten i avtalet, men hur ska vi värdera [vitets 

nivåer]? Vad ska kost och kvalitetsbrister kosta?” (SOB BÄ). Kommun AÄ har använt sig 

av vite vid avvikelser tidigare inom kommunen men har inte lyfts fram som något som 

används ofta. Ekonomiska incitament är något som empirin visat att kommuner gör möjligt 

att använda genom att specificera det i kontraktet. Upphandlingsmyndigheten (2016) 

menar att detta är viktigt. Möjlighet till förlängning finns i kontrakten. Förlängning är ett 

incitamentsmedel som enligt Dalen et al. (2005) bidrar till att leverantören får större 

incitament att sköta verksamheten och agera utifrån kommunens krav för att öka 

möjligheterna till förlängt kontrakt och således ökad ersättning. Förlängning kan således 

vara en faktor som bidrar till ökad målkongruens. 

5.1.4 Ex ante kontraktsstyrning 

Analysen har visat att det i mindre komplexa verksamhet är viktigt med fullständiga 

kontrakt med hårda krav på både input, processer och resultat, för att säkerställa att en 

leverantör med rätt kapacitet kan väljas ut, säkerställa att verksamheten kommer att 

utföras så som kommunen kräver samt för att motverka att leverantören agerar 
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opportunistiskt. Fullständighet möjliggörs genom hög kontrakteringsbarhet som de mindre 

komplexa verksamheterna innebär (Johansson et al. 2016). När komplexiteten ökar 

framgår det att det fortsatt är viktigt med fullständigt kontrakt främst för att från en början 

säkerställa att en leverantör med rätt kapacitet kan väljas ut. Det framkommer att 

fullständiga kontrakt är viktigt men att det krav som ställs måste vara av lösare karaktär för 

att kommunen ska kunna ta del av de fördelar som tillkommer med utkontrakteringen. 

Speklé (2001) anger att om aktiviteterna är svåra att formulera, med andra ord låg 

programmerbarhet, är det lämpligt att formulera bredare gränser, vilket tycks vara fallet i 

de mer komplexa verksamheterna.  

För att resultatstyrning och krav på resultat ska vara applicerbart och effektivt krävs det att 

målen och resultatet är mätbara på ett för syftet meningsfullt sätt (Johansson et al. 2016; 

Dekker (2004). I mindre komplexa verksamheter är det enklare att fastställa resultat och 

effekter av verksamheten i jämförelse med mer komplexa verksamheter, där det rimligtvis 

inte lika enkelt (Almqvist 2001). Enligt Hatch (2008) är mätbarheten hög i mindre 

komplexa verksamheter och effektiv resultatstyrning bör därmed vara möjligt. Det tyder på 

vad Almqvist (2006) menar, att det i mer komplexa verksamheter inte är lika enkelt med 

resultatstyrning men att prestationsmått kan användas på ett fördelaktigt sätt i mindre 

komplexa verksamheter (Almqvist 2006). Komplexiteten kan utifrån empirin motiveras 

påverka resultatstyrningen och resultatkraven på ett negativt sätt och att 

uppföljningsbarheten av kraven tycks minska med ökad komplexitet trots att behovet av 

dessa borde öka då riskerna med att inte säkerställa resultatkvalitet i mer komplexa 

verksamheter är högre.  

Walsh (1995) menar att om de är svårt att definiera resultat och kvalitet är det lämpligt att 

ställa input- och resurskrav. En ökning i kraven på input i takt med ökad komplexitet kan 

utifrån empirin tolkas ske. Inputkraven kan utifrån empirin motiveras påverkas av 

komplexiteten i den mening att de ökar antalet och specifikation i takt med ökad 

komplexitet. Det framkommer även att intresset för att kontrollera och följa upp 

inputkraven tycks även det öka i och med den ökade komplexiteten. 

Langefield-Smith and Smith (2003) menar att komplexiteten försvårar möjligheten att 

specificera detaljer i kontraktet och Ouchi (1979) menar att fullständiga kontrakt är 

omöjligt att uppnå. Från studiens resultat framgår det att fullständigheten och graden av 

specifikation i kontrakten minskar successivt med en ökad komplexitet trots att det visar sig 

att antalet krav i kontrakten ökar. Vid komplexa verksamheter ställs det enligt Axelsson 

(1998) bland annat högre krav på gedigna specifikationer av vad tjänsten ska innehålla, 

vilket kan motivera varför antalet krav som ställs ökar med ökad komplexitet. I takt med att 
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komplexiteten ökar kan det således konstateras att kraven till högre grad ställs för att 

säkerställa kapacitet och måste skrivas på ett sådant sätt som lämnar tillräckligt med 

utrymme för flexibilitet åt leverantören så den kan bedriva verksamheten på bästa sätt. För 

att ställa rätt krav vid olika komplexa verksamheter kan det således motiveras att det likt 

Fernandez (2007) krävs beställarkompetens för lyckad utkontraktering. Empirin har visat 

på att om kontraktet inte skrivs på rätt sätt kan det innebära komplikationer i 

utförandefasen.  

Villkoren i kontrakten till olika verksamheter visar sig vid första anblick vara av liknande 

karaktär. Enligt Kammarkollegiet (2011) kan kontrakt innehålla vite, förlängning och 

hävning, vilket analysen visat på anges i samtliga kontrakten. Möjlighet till förlängning kan 

enligt Dalen et al. (2005) bidra till ökad målkongruens. I de mest komplexa 

verksamheterna används förlängning med flertalet år och långa förlängningsperioder.  I de 

andra typerna av verksamheterna används kortare perioder. Användandet av ekonomiska 

incitament i det olika verksamheter, visar sig av analysen att det används på olika sätt vid 

olika komplexitet. Det framgår att i takt med ökad komplexitet minskar användandet och 

behovet.

 

Figur 8 Ex ante kontraktsstyrning vid olika komplexitet 

5.2 Ex post kontraktsstyrning vid olika komplexitet 

 Avsnitt 5.2 innehåller en analys av utformningen av styrpaketets andra del, ex post 

kontraktsstyrning, och hur komplexiteten påverkar hur kommuner använder sig av 

denna.  



 

 

84 

 

Figur 9. Del 2 av det kommunala styrpaketet - ex post kontraktsstyrning 

5.2.1 Verksamhet av låg komplexitet 

  Vid utkontraktering av lokalvård används regelbunden proaktiv uppföljning som 

kommunerna främst använder för att identifiera kvalitetsbrister eller andra fel så att de kan 

åtgärdas och förebygga att kvalitetsbristerna inte ska bli för stora. Hagbjers (2014) 

definition av Polispatrull stämmer in på detta sätt att använda sig av uppföljning. De 

proaktiva aktiviteterna består av månatliga kvalitetsuppföljningar, kvartalsvisa 

uppföljningsmöten, egenkontroll, inrapportering och kontroll av dokument, besiktningar 

och oanmälda besök. 

Uppföljningen kan även ske när brandlarm ”tjuter” och innebär då att reagera på inkomna 

klagomål eller andra indikationer på brister och fel (Hagbjer 2014). Brandlarmsuppföljning 

sker även vid utkontrakterad lokalvård men i lägre utsträckning. De reaktiva aktiviteterna 

som genomförs innebär främst oanmälda besök, besiktningar och egenkontroller som 

utförs efter att det framkommit avvikelser via proaktiva uppföljningar eller genom klagomål 

på grund av avvikelser uppmärksammade av beställarna eller tredje part. 

Enligt aktörerna följs alla krav upp men det främsta fokuset är att säkerställa 

resultatkvalitet. Empirin motiverar att polispatrullsuppföljning är fördelaktigt att använda 

sig av vid utkontraktering av lokalvård. Om resultatkvaliteten inte håller måttet bidrar det 

till att behovet av brandlarmsuppföljningar ökar avsevärt vilket innebär att kommunerna 

måste lägga ner stora resurser på att hantera avvikelserna och göra åtgärdsuppföljningar 
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för att säkerställa att resultatkvaliteten är uppnådd. Brandlarmsuppföljningarna tar fokus 

från kärnverksamheten. Som Brown et al. (2006) menar är olika uppföljningsmetoder är 

olika resurskrävande och olika effektiva. Det framgår således från empirin att polispatrull 

upplevs effektivt för att i ett förebyggande syfte säkerställa resultatkvalitet. 

Om input- och processkvaliteten brister så har det som det skildrats i empirin ofta 

inneburit att resultatkvaliteten blivit lidande. För att säkerställa resultatkvaliteten kan det 

således motiveras att processkraven även är viktiga att följa upp för att minska risken för 

resultatkvalitetsbrister. Gällande processkraven har främst bemanningskrav och 

kompetenskrav lyfts fram som viktiga att säkerställa. Organisationskrav är inte något som 

vanligtvis prioriteras i uppföljningen. Kommun BL berättar att det endast var något de 

följde upp, lämnade klagomål om, om det var något de uppmärksammade. 

Underleverantörer hade dock kommun BL haft mycket problem med tidigare och valde 

därför alltid att följa upp dessa för att säkerställa att de utförde arbetet rätt. 

Det framgår från den empirin att det är centralt att de krav som är viktiga för att 

resultatkvaliteten inte ska bli lidande är viktiga att ha i kontraktet. I kommun BL har 

kontrakten skrivits mindre fullständigt än i kommun AL då de valt att utelämna vissa input 

och processkrav. När det sedan vid uppföljningar framkommer att resultatkvaliteten inte är 

tillräcklig och att det bör bero på att orimligt lite tid läggs på städningen har kommunen 

inga möjligheter att påverka leverantörens tid på städning och således inte minimera 

riskerna för bristande resultatkvalitet genom att säkerställa input och processkvalitet. De 

krav som en kommun kan ställa på en leverantör och följa upp är de som är skrivna i 

kontraktet (SKL 2012). Empirin visar att detta blir ett tydligt problem i uppföljningen när 

kommunerna inte skrivit kontraktet tillräckligt fullständigt. För att motverka oönskade 

beteenden är handlingskrav bra att använda sig av (Johansson & Siverbo 2011). 

För att uppföljningen ska kunna utföras bör ett aktuellt värde kunna jämföras med 

standardvärdet i kontraktet (Hofstede 1978; Upphanldingsmyndigheten 2017). Empirin 

motiverar att mätbarheten av resultatkrav och processkrav är höga vid utkontraktering av 

lokalvård och kommunerna menar även att det inte krävs hög beställarkompetens för att 

avgöra kvalitet. Tillräcklig beställarkompetens har i den teoretiska referensramen lyfts fram 

som en bidragande faktor till om uppföljningen lyckas eller inte (Fernandez 2007; 

Upphandlingsmyndigheten 2017). De empiriska resultaten visar på att 

beställarkompetensen inte behöver vara hög vid uppföljning av utkontrakterad lokalvård. 

Kommunerna uttrycker att det är enkelt att bedöma om kvaliteten är uppnådd eller ej och 

att det inte krävs hög beställarkompetens för detta. Om resultatet skulle uppfattas som 
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svårbedömt och kommunen inte besitter kompetensen att avgöra resultatet kan extern 

expertkompetens tas in för att avgöra resultatkvaliteten. 

Båda kommunerna berättar att vite är ett centralt medel för att säkerställa målkongruens. 

Detta motiveras genom att Kommun AL trycker på att efter en period av hårdare kontroll 

där vite har använts har kvalitetsbristerna minskat i och med att leverantörerna är 

medvetna om vad som händer om de inte följer kraven. Kommun AL har märkt att 

leverantörerna ”har läst på och hört vad som kan hända och dem läser vitesdelen” (SOB 

AL) och menar att det lett till mindre brister och ett minskat behov av uppföljning. Vad som 

är intressant är att Kommun BL inte valt att använda sig av prisavdrag eller vite gällande 

den studerade relationen trots att de i dagens kontrakt stött på kvalitetsbrister. Kommun 

BL har valt att lösa brister via gemensam problemlösning med leverantören. Att använda 

sig av gemensam problemlösning kan ses som ett informellt styrmedel (Van der Meer-

Kooistra & Scapens 2008).  OSB BL uttrycker samtidigt att leverantören inte alltid tar 

klagomål på allvar och att OSB BL kan få påtala kvalitetsbrister under lång tid utan att det 

åtgärdas. Detta tyder således på att informella styrmedel inte bidragit till ökad 

målkongruens i kommun BL utan snarare att genom att inte använda sig av de hårda, 

finansiella incitamentsmedel, vite och prisavdrag, som kommunen har möjlighet till har 

leverantören i större grad agerat opportunistiskt. Att använda ”high-powered” incitament 

är fördelaktigt för att säkerställa att privata aktörer inte agerar opportunistiskt (Jensen & 

Stonecash 2005). Utifrån ovanstående diskussion kan det motiveras att användningen av 

finansiella incitamentsmedel, i form av straff som vite och prisavdrag, vid avvikelser är 

fördelaktigt för att säkerställa målkongruens vid utkontrakterad lokalvård. 

Att använda sig av de hårda, finansiella incitamentsmedel som kommunerna har möjlighet 

till vid kvalitetsbrister kan konstateras vara en central faktor för att säkerställa effektiv ex 

post styrning av utkontrakterad lokalvård. Möjlighet genom kontraktet för kommunerna att 

använda sig av finansiella straff vid framkomna kvalitetsbrister har inte kunnat visa på att 

det i sig bidrar till att öka leverantörens incitament till att säkerställa resultatkvalitet. För 

att finansiella incitament ska ha betydelse bör de användas i enlighet med kontraktet för att 

målkongruensen ska öka. 

Det finns ett enligt empirin ett stort behov av uppföljning och kommunikation i början av 

en relation. Studiens resultat har även visat på att gemensamma uppföljningar är 

fördelaktigt. Kommunikation och att säkerställa att det finns en gemensam förståelse kring 

bedömningen av avvikelser och varför de har uppstått är således fördelaktigt. Empirin 

stärker att kommunikation är viktigt för effektiv kontraktsstyrning (Bryntse 2000). 
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5.2.2 Verksamhet av medel komplexitet 

 Vid komplexa verksamheter bör aktiviteter för uppföljning främst vara proaktiva, 

omfattande och frekvensen bör vara hög. Mindre komplexa verksamheter har ett lägre 

behov av uppföljning och kan istället använda sig av reaktiv uppföljning till lägre frekvens 

(Kammarkollegiet 2011; Upphandlingsmyndigheten 2017; Hagbjer 2014). Att utläsa från 

empirin sker uppföljningen i företagshälsovården i en kombination av Hagbjers (2014) 

polispatrull och brandlarm med varierande frekvens. Polispatrull sker via de 

kvartalsvisa/halvårsvisa uppföljningsmötena kommunerna har med leverantörerna. 

Fokuset vid uppföljningsmötena är enligt respondenterna på att säkerställa att leverantören 

har levererat efter ställda processkrav, säkerställa input, samt att kommunicera och 

diskutera kring uppkomna brister. Krav som anses viktiga är de som bör följas upp 

(Upphandlingsmyndigheten 2017; Kammarkollegiet 2011) vilket empirin stärker, då det 

krav som visats ha ett högt behov av uppföljning är vad som följs upp. Den insamlade datan 

motiverar att inputkvaliteten har en central del vid uppföljningarna och det är viktigt att 

följa upp säkerställa och inputkraven, genom proaktiv polispatrull. Det motiveras med att 

inputkvaliteten är vad som avgör hur väl leverantören kan uppfylla kommunernas krav på 

leverans och kvalitet, med andra ord menar kommunerna att inputkvalitet är viktigt för att 

slutändan säkerställa resultatkvaliteten och bra leverans. Det främsta inputkraven som följs 

upp är bemanning, kompetens och leveranstid. För att uppföljning ska vara möjligt krävs 

ett standardvärde (Hofestede 1978) men utifrån empirin uppfattas resultatkvaliteten 

svårmätbar, då de bedömningar av resultatkvaliteten som sker främst bedöms som 

subjektiva. Om resultaten är svåra att mäta är det viktigt att uppföljningen även mäter 

annat utöver resultatkvalitet (Brown et al. 2006) vilket kommunerna enligt empirin 

motiveras göra.  

Det förekommer i kommun BF även månatliga strategiska möten. Vid de mötena sker 

polispatrull av inputkvaliteten för att säkerställa leveranskapacitet, och det sker i en dialog 

mellan parterna. I de båda kommunerna sker det löpande polispatrull av de utförda 

tjänsterna där fokuset ligger på att granska resultatkvaliteten av utförda tjänster och 

säkerställa att kommunen fått det som faktiskt är beställt. Det framgår dock i empirin att 

uppföljningen av tjänster främst sker via brandlarmsuppföljning, där kommunerna agerar 

på indikation och/eller när det upplevs att leverantören inte har levererat vad som lovats.  

Enkäter kan även användas för att mäta resultatkvalitet. (Kammarkollegiet 2011; 

Upphandlingsmyndigheten 2017; Konkurrensverket 2014; Bryntse 2000). I kommun BF 

framgår det att polispatrull sker via årliga enkätundersökningar som mäter 
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resultatkvaliteten. Där viktas flera variabler in för att avgöra kvaliteten.  Det är leverantören 

själv som utför dessa vilket visar på krav på egenkontroll. Empirin visar på att det finns ett 

lågt fokus på att följa upp organisationskrav. Kommunerna menar att de snarare används 

för att säkerställa rätt leverantör från första början och så länge leverantören sköter sig 

finns det inget behov att granska det. Detsamma gäller processkrav, i form att undersöka 

leverantörens processkvalitet, som kan anses vara något som kommunerna inte följer upp i 

någon vidare utsträckning, utan endast om brister framkommer.  

Brandlarmsuppföljning, där kommunerna agerar på indikation, kan utifrån empirin anses 

vara nödvändig men inget som kommunerna tycks lägga mycket viktigt vid eller agerar 

omgående på. Detta då inkomna klagomål kan följas upp löpandes men att det främst är vid 

de inbokade mötena sådant gås igenom och diskuteras mellan kommunerna och 

leverantörerna. Vid brandlarmsuppföljning av större karaktär är leverantören skyldig att 

inkomma med åtgärdsplaner. Beställarkompetens som Fernandez (2007) och 

Upphandlingsmyndigheten (2017) nämner är viktig för att uppföljningen ska lyckas kan 

även motiveras vara viktig vid utkontraktering av företagshälsovård. De bedömningar som 

görs av kvalitet, som utförs av de som beställt tjänsten, och leveranstid kan motiveras vara 

subjektiva och svåra att använda för att avgöra resultatkvalitet, motiverar att 

beställarkompetens är viktigt. Empirin har även visat på att för att uppföljningarna ska 

lyckas är det även viktigt att de som utför beställningarna har tillräcklig 

beställarkompetens. Detta eftersom det endast är det som beställts som kan följas upp.  

Det framkommer inte från empirin att vite och övriga incitament används i någon vidare 

utsträckning, förutom om leveranstiderna inte följs. Om andra brister uppkommer visar 

empirin på att kommunerna istället tillsammans med leverantörerna försöker lösa 

problemen, vilket per Van der Meer-Kooistra och Scapens (2008) definition är ett 

informellt styrmedel. Det tyder på att informell styrning, framför sanktioner, är ett lämpligt 

medel för att säkerställa goda leveranser. Det tyder på att kontraktet och dess villkor inte 

används på ett hårt formellt sätt vilket går linje med Almqvist (2006) som menar att i mer 

komplexa verksamheter ska kontraktet ses som en sista utväg.  

5.2.3 Verksamhet av hög komplexitet 

Konkurrensverket (2018) menar att alla krav angivna i kontraktet ska vara möjliga att följa 

upp. Huruvida kommunens och kontraktets samtliga krav, som framkommit ur empirin, 

går att följa upp och hur uppföljningsbara de är, är svårt att definiera. SOB BÄ och SB AÄ 

menar att många av kraven är svåra att följa upp, vilket motiverar att många av kraven 

upplevs som icke uppföljningsbara och därmed svåra att följa upp. Att många av kraven 
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inte är uppföljningsbara kan tänkas bero på låg mätbarhet och progammerbarheten. 

Kommunerna nämner att inte alla kraven som anges i kontrakten följs upp, utan det 

prioriteras utifrån det som är viktigast för brukarna. Det är i linje med 

upphandlingsmyndigheten (2017) och kammarkollegiet (2011) som menar att fokuset ska 

ligga på det som anses viktigt.  

Kommunernas uppföljning där de proaktivt följer upp verksamheterna mer utförligt, vad 

Hagbjer (2014) benämner polispatrull sker sällan. SOB BÄ förklarar den låga omfattning 

med att den proaktiva uppföljningen ute i verksamheterna är resurskrävande, vilket kan 

motivera att sådan uppföljning är för kostsam för att utföra med en högre frekvens. Det är 

en väldigt transparent verksamhet, om brister finns kommer det fram (SB AÄ). Som Brown 

et al. (2006) menar är olika uppföljningsmetoder är olika resurskrävande och olika 

effektiva. Det kan tänkas förklara varför kommunerna inte ser ett större behov av att följa 

upp mer proaktivt utan förlitar sig inkomna klagomål och anser det vara mer effektivt. Som 

SB AÄ och SOB BÄ anger att de främst följer upp på indikation, vad Hagbjer (2014) 

benämner brandlarm. 

Det framkommer från empirin att kommunen på flera andra sätt är intresserade av att följa 

upp leverantörerna och verksamheterna proaktivt genom krav på bland 

informationsdelning, inrapportering i register och att leverantörerna ska inkomma 

berättelser och planer. Det går i linje med Bryntse (2000) som menar att uppföljning bör 

sker i en kombination av metoder. Kommunerna kan be leverantörerna inkomma med 

redogörelser kring det processer som används för särskilda punkter, men att det då rör sig 

om punkter av mindre vikt. Båda kommunerna visar sig lägga mycket tyngd vid den 

enkätundersökning som socialstyrelsen utför årligen. Även den kan anses vara en 

polispatrull som kommunerna nyttjar. Enligt respondenterna är undersökningen bra att 

använda som kvalitetsmått. 

I empirin visar det sig att kommunerna i sin proaktiva verksamhetsuppföljning eftersträvar 

en helhetsbild av kvaliteten genom att ta olika faktorer i beaktandet och att de konstatera 

hur det ser ut i verksamheterna genom att granska processer och input, och även undersöka 

de boendes uppfattning. SOB BÄ menar att rutiner är enkelt och lätt att titta på och hur 

mycket personal som är där, och menar det är främst inputkvaliteten det kan mäta. 

Processkvaliteten är också något SOB BÄ menar att de kan följa upp.  VAL BÄ nämner är 

kommunen intresserade av hur det arbetar men att de sällan är inne och petar i detaljer. 

Med det resultat som framkommer från uppföljningar konstatera kommunerna om 

leverantörerna har levt upp till de olika kraven i kontrakten eller inte. Att kommunerna har 

ett intresse av att studera processkvaliteten kan motiveras med Brown et al. (2006) som 
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menar att om resultaten är svåra att specificera och mäta krävs undersökningar för att 

kunna identifiera hur produktionen genomförs.  

Brandlarms-uppföljningen som sker på indikation visar sig främst ha ett fokus på de 

områden som visat sig vara bristfälliga och kommunerna går då inte igenom hela 

kontrakten. Uppföljning på brandlarm uttrycker båda kommunerna sker löpande och SB 

AÄ menar att det är ingenting de inte reagerar på. När brister uppkommer i 

uppföljningsarbetet, både i den polispatrull och brandlarm som utförs, kan leverantörerna 

bli skyldiga att inkomma med åtgärdsplaner för hur och när de ska åtgärda de påtalade 

bristerna. Det antyder på att kommunerna efter påtalade brister hos leverantörerna vill 

säkerställa att åtgärder vidtas och även hur det sker.  

SOB AÄ menar att all uppföljning, utöver att kontrollera verksamheten, avser ett lärande 

för båda parterna. I båda kommunerna sker det antingen kvartalsvisa eller terminsvisa 

möten med leverantörerna. Om mötena kan klassas som uppföljning är inte fastställt, då är 

mötena är till för informationsdelning och samarbete, men SB AÄ uttrycker att det kan 

framkomma saker under mötena som kan ge behov för uppföljning. 

5.2.4 Ex post kontraktsstyrning 

Rigorös uppföljning har i teorin angetts som nödvändigt för att försäkra kvaliteten och 

behovet av uppföljning bör öka med komplexiteten (Upphandlingsmyndigheten 2017; 

Fernandez 2004). Den svenska och/eller myndighetsbaserade forskningen 

(Kammarkollegiet 2011; Upphandlingsmyndigheten 2017; Hagbjer 2014; SKL 2012) 

rörande uppföljning menar att proaktiv uppföljning med hög frekvens ska användas i mer 

komplexa verksamheter medan reaktiv uppföljning till lägre frekvens ska användas i 

mindre komplexa verksamheter. Analysen visar på det omvända. Utifrån gjord analys går 

det att identifiera att tillvägagångssätt, uppföljningsmetoder, områden för uppföljning och 

frekvens förändras med komplexiteten. Vid ökad komplexitet har analysen visat på att det 

sker en minskning av proaktiv polispatrull och reaktiv brandlarms-uppföljning prioriteras 

högre i sin helhet. Mer konkret framgår det att vid ökad komplexitet förlitar kommunernas 

sig mer på den reaktiv uppföljning. Det handlar främst om vilket tillvägagångssätt som 

motiveras mest fördelaktigt att använda samt hur effektivt och resurskrävande metoderna 

inom respektive komplexitet upplevs vara, då uppföljningsmetoder är olika resurskrävande 

Brown et al. (2006). Det motiveras i empirin att proaktiv uppföljning sker med låg frekvens 

i hög komplexitet på grund av att det blir för kostsamt.   
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Fokuset på uppföljningarna ändras också i takt med ökat komplexitet. Kvalitet kan delas 

upp på tre olika typer av kvalitet: input, process och resultatkvalitet 

(Upphandlingsmyndigheten 2017; Donabedian 1966). Det framgår att resultatkvalitet är 

viktigt att följa upp i samtliga verksamheterna men att svårigheten att avgöra 

resultatkvaliteten ökar i takt med att komplexiteten stiger. När resultatkvaliteten blir 

svårare att mäta på grund av ökad komplexitet flyttas fokuset på att istället följa upp input- 

och processkvalitet för att kunna avgöra resultatkvaliteten. Att fokus ändras kan motiveras 

av Brown et al. (2006), som menar att det är viktigt att mäta annat utöver resultatkvalitet 

om resultatet är svårmätbart och av Ouchi (1979) som menar att mätbarheten och 

progammerbarheten avgöra vilka metoder för mätning som bör användas. Om 

uppföljningarna sker via brandlarm framgår det att fokuset i samtliga verksamheter ligger i 

att studera processkvalitet och inputkvalitet.  

Empirin visar på att ekonomiska sanktioner är en viktig faktor att använda sig av vid 

avvikelser från uppföljning vid mindre komplexa verksamheter. I takt med att 

komplexiteten ökar minskar användandet av hårda formella medel vid uppkomna 

avvikelser och istället kan sociala medel användas för att hantera avvikelser. Detta visar på 

att som bland annat Fernandez (2004) menar kan det vara fördelaktigt att använda sig av 

mindre formella och mer informella medel vid ökad komplexitet.  

Upphandlingsmyndigheten (2017) menar att det är viktigt att en person med rätt 

kompetens utför uppföljningen. För att den uppföljning som ska utföras överhuvudtaget 

ska ge något så bör uppföljaren besitta tillräcklig kompetens för att avgöra om ett krav är 

uppnått eller ej. Empirin har visat på att kravet på uppföljarens kompetens ökar i takt med 

ökad komplexitet. Beställarkompetens kan därför konstateras vara en faktor som påverkar 

om uppföljningen blir framgångsrik. 

 

Figur 10. Ex post kontraktsstyrning vid olika komplexitet 
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5.3 Övrig styrning vid olika komplexitet 

Avsnitt 5.3 innehåller en analys av utformningen av styrpaketets tredje del, övrig 

styrning, och hur komplexiteten påverkar hur kommuner använder sig av denna.  

 

Figur 11. Del 3 av det kommunala styrpaketet - övrig styrning 

5.3.1 Verksamhet av låg komplexitet 

Vid utkontrakterad lokalvård har studiens data visat på att den övriga styrningen är av 

mindre vikt. Den institutionella påverkan är låg vilket motiveras utifrån att det finns 

lagkrav som leverantörerna ska följa men dessa är färre till antalet och gäller främst 

grundläggande lagar kring hur leverantören ska bedriva sin organisation. Tjänsteleveransen 

styrs av miljöbalken och den enda externa kontrollant som identifierats utöver kommunen 

är miljökontoret på kommunen som kan göra uppföljningar av den levererade tjänsten. 

Miljökontorets uppföljning är dock inte främst till för att följa upp leverantören utan att 

säkerställa att kommunen ser till att lokalvården utförs korrekt. 

Gällande social styrning så förekommer det till låg grad. Ingen interaktion sker utöver 

nödvändig kommunikation för att säkerställa att parterna förstår varandra. Detta tyder på 

att social styrning inte används för att på så sätt försöka öka målkongruensen och minska 

kontrollkostnaderna genom mindre uppföljning som teorin visat på att den kan göra (Ouchi 

1979). I kommun BL har försök gjorts till att lösa brister främst genom gemensam 

problemlösning framför att hålla sig till kontraktet och använda ekonomiska incitament. 

Informella styrmedel kan öka målkongruensen (Ouchi 1979) men då brister till större del 

uppstått när styrningen varit informell och lös framför formell och hård kan detta motivera 

att lösa informella och formella styrmedel inte är att föredra framför hårda formella medel. 

Förtroende lyfts fram som viktiga faktorer för att relationerna ska lyckas. Kommunerna 

menar att om de inte kan lita på leverantörerna så funkar det inte. I kommun AL uttrycks 

både kompetens och goodwillförtroende för leverantören. Förtroendet för leverantören i 

kommun BL gäller främst kompetensförtroende. Det goodwillförtroendet som finns gäller 
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framförallt leverantörens operativa personal då kommunen uppfattar att det alltid vill göra 

sitt bästa, men minskas då kommunen är medveten om att leverantören agerar 

opportunistiskt om de får möjligheten för att spara pengar. Förtroendebyggande aktiviteter 

används inte av leverantörerna för att förbättra förtroendet. Kommunerna försöker istället 

säkerställa detta genom att skriva fullständiga kontrakt som säkerställer seriösa 

leverantörer med kapacitet att leverera. Att säkerställa rätt leverantör är viktigt (Fernandez 

2007). Detta tyder således på att det även här främst är den formella styrningen som 

används vid utkontraktering av mindre komplexa verksamheter. 

5.3.2 Verksamhet av medel komplexitet 

Den institutionella strukturen, som bland annat Narayanan et al. (2007) och Karlberg 

(2016) diskuterar, tycks utifrån empirin påverka relationen och verksamheterna i en låg 

utsträckning. Kontraktet hänvisar till ett mindre antal lagar leverantören måste följa och 

det framgår att verksamheterna är lagstyrda. Vissa lagar uppfattas kunna påverka 

leveransen som Karlberg (2016) menar att de gör. Den institutionella påverkan skulle 

således kunna bidra som ett styrande medel då de lagar som leverantören automatiskt 

måste följa kan verka som en extern kontrollfunktion för hur leverantören bedriver sin 

verksamhet och kommunen borde således kunna trycka på att det är dessa lagar som 

leverantören måste följa istället för att upprätta egna krav och på så sätt inte behöver lägga 

ner resurser på att skriva detaljerade krav, vilket Brown et al. (2006) menar kan krävas vid 

mer komplexa verksamheter och låg programmerbarhet. Att det sker låg grad av extern 

kontroll som även uppfattas ha låg påverkan styrker att den institutionella strukturen inte 

används av kommunerna till stor del men att påverkan existerar.  

Vid utkontraktering av företagshälsovård framkommer det att den sociala styrningen är av 

vikt för ett fungerande samarbete. Vilket kan motiveras överensstämma med vad 

Narayanan et al. (2007) menar om att social styrning blir viktigare vid ökad komplexitet. 

Interaktion genom kommunikation och samverkan används regelbundet av kommunerna. 

Vid uppkomna brister löses problemen främst via kommunikation istället för via formella 

sanktioner. Kommunikation sker utöver de inbokade möten, där spontana möten och 

samtal kan förekomma. Båda kommunerna menar att stor del av kommunikationen 

handlar om att utveckla verksamheterna. Vid de inbokade möten för uppföljning läggs 

mycket tid på samverkan. Dialog kring brister tolkas enligt teorin vara det primära sättet att 

lösa problem på och sociala styrmedel används därför först och främst och kontraktet 

används som en sista utväg vilket Almqvist (2006) menar är viktigt.  
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Förtroende kan utifrån empirin motiveras som en viktig del i relationerna och relationerna 

tycks baseras på både goodwill- och kompetensförtroende, som det benämns av Dekker 

(2004). Det styrks av att kommunerna benämner leverantörerna som experter samt att 

leverantörerna ges möjlighet att bedriva verksamheten som de önskar så länge de sköter 

sig. Ytterligare ett tecken på förtroende rör kommun BF där leverantören uttrycker att de 

till en början var styrda av kontraktet men att det inte längre är fallet. Detta motiverar 

således ytterligare att kommunerna genom interaktion och relationsbyggande har 

förtroendebyggande aktiviteter som bidrar till att öka målkongruensen och leverantörens 

incitament som bland annat Costa och Bijlsma-Frankema (2007) menar att det gör.  

Det framkommer att leverantören inte har möjlighet att gå utanför kontraktet i någon 

större utsträckning men vilket främst beror på att verksamheten är upphandlad. Genom 

kontrakten kan kommunerna istället lämna utrymme för flexibilitet genom att ställa lösare 

krav vilket har lyfts fram som fördelaktigt för att leverantören ska kunna anpassa aktiviteter 

utefter varje specifikt tillfälle som är viktigt vid ökad komplexitet (Narayanan et al. 2007). 

5.3.3 Verksamhet av hög komplexitet 

Narayanan et al. (2007) och Karlberg (2016) menar att den institutionella styrningen via 

lagar, förordningar och policies kan har betydelse och påverka relationernas delar och 

Bryntse (2000) menar offentliga verksamheter ofta regleras av sådant. Det kan bekräftas av 

empirin kring äldreomsorgen där respondenterna menar att verksamheterna är väldigt 

lagstyrda och att det påverkar dem deras arbete. Bland annat SB AÄ menar att hur kraven 

som ställs på leverantörerna främst grundar sig i föreskrifter, och att de krav som ställs 

utöver det främst beror på politiska viljeinriktningar. Att verksamheterna är lagstyrda och 

påverkas av den institutionella strukturen kan även motiveras med att många av det kraven 

på processer och input som anges i kontrakten har utgångspunkt i lagar och föreskrifter. 

SKL (2012) menar att om kommunerna vill att leverantörerna ska följa lagar, som de 

externt inte är bundna till, måste det anges i kontraktet. Det kan vara en ytterligare 

förklaring till varför kontrakten innehåller många laghänvisningar. Vilka av 

laghänvisningar som leverantören inte skulle vara bunden till externt men som är angivna i 

kontrakten är svårt att svara på, dock menar VAL BÄ att de flesta kraven de har på sig 

skulle de vara bundna till oavsett. Den institutionella strukturen tycks även påverka 

verksamheterna i den mening att andra myndigheter har ett intresse av att kontrollera och 

ha insyn i verksamheterna och lägga sig i hur de arbetar. Den brukarundersökning som 

tidigare angetts är ett exempel på där en annan myndighet utöver kommunen granskar 

verksamheten. Bemanningsgraden i verksamheterna är ett exempel på inputkrav som ställs 
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av annan myndighet. SOB BÄ menar att det kan bli problematiskt om kommunen och 

myndigheternas krav inte stämmer överens. Detta tyder på att i enlighet med Karlberg 

(2016) påverkar den institutionella styrstukturen vid utkontraktering. Den institutionella 

påverkan kan därmed uppfattas styrande då lagarna som leverantören måste följa kan 

verka som en kontrollfunktion för hur verksamheten bedrivs och kommunen borde således 

kunna trycka på att det är dessa lagar som leverantören måste följa på så sätt inte behöva 

skriva detaljerade krav, vilket Brown et al. (2006) menar kan krävas vid komplexa 

verksamheter med låg programmerbarhet 

Den institutionella strukturen tycks även påverka verksamheterna i den mening att andra 

myndigheter har ett intresse av att kontrollera och ha insyn i verksamheterna och lägga sig i 

hur de arbetar. Den brukarundersökning som tidigare angetts är ett exempel på där en 

annan myndighet utöver kommunen granskar verksamheten. Bemanningsgraden i 

verksamheterna är ett exempel på inputkrav som ställs av annan myndighet. SOB BÄ 

menar att det kan bli problematiskt om kommunen och myndigheternas krav inte stämmer 

överens. Detta tyder på att i enlighet med Karlberg (2016) påverkar den institutionella 

styrstukturen vid utkontraktering.  

Sociala styrmedel menar Johansson et al. (2016) kan vara något som kan användas vid 

kommunal utkontraktering. Det framkommer från empirin den sociala styrningen har en 

viktig betydelse för de utkontrakterade verksamheterna. Det kan även motiveras med 

Narayanan et al. (2007) som menar att social styrning är ett viktigt komplement till den 

formella styrningen i komplexa verksamheter. Kommunerna menar att de försöker bygga 

någonting utöver kontrakten och samtliga respondenter i de två kommunerna uttrycker 

vikten av samverkan och samarbete. Kommuner och leverantörerna uttrycker att de sker 

mycket dialog parterna emellan och att det är något samtliga menar är viktigt. Dialogen 

anses vara viktig i det löpande arbetet för att hantera förändrade förutsättningar i 

verksamheterna och de båda leverantörerna uttrycker vikten av att kunna bollar frågor med 

kommunen vid behov.  SOB ÄB menar att det är viktigt att kommunen och leverantören 

inte bara träffas vid uppföljningar. Utöver den löpande dialog som sker bjuder 

kommunerna i leverantörerna in till regelbundna dialogmöten och avstämningsmöten, 

vilket tyder på att kommunerna anser att det är viktigt att säkerställa en löpande dialog 

med leverantörerna. Att den sociala styrningen är viktig kan motiveras med Narayan et al. 

2007 som menar att social informell styrning är viktigt för att uppnå flexibilitet när det i 

övrigt används mycket formell kontroll.  

Samverkan och gemensam utveckling kan antas anses vara viktig för relationerna då båda 

kommunerna bjuder in leverantörerna till gemensamma utvecklingsmöten och 
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kommunens utbildningar. Det kan motiveras med Almqvist (2006) som menar att i mer 

komplexa verksamheter bör kontraktet ses som ett nära samarbete. SOB BÄ uttrycker att 

kommun BÄ har som tradition att involvera leverantörerna i utbildningar och 

utvecklingsarbeten. Trots det menar SOB ÄB fortsatt att det kan ha skett till en för stor 

utsträckning och det fortfarande är viktigt att verksamheterna på egen hand kan utveckla 

sin verksamhet. SB AÄ uttrycker vikten att få in leverantörernas perspektiv för att utveckla 

verksamheterna vid utvecklingsarbeten.  

Förtroende som är del av sociala styrning tycks existera i relationerna och verkar anses vara 

viktigt. Det ger sig uttryck i att kommunerna uttrycker sig om leverantörerna som proffs 

och experter på vad de gör och att de i båda kommunerna anser att det är viktigt att ge 

leverantörerna utrymme att själva utforma sina verksamheter på egen hand. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är viktigt att de sker social styrning utöver 

vad som anges i kontrakten och de uppföljningar som görs för att på så sätt styra och 

påverka leverantörerna då den formella kontrollen är komplicerad att använda sig av 

(Cäker 2008). Främst verkar det viktigt med mycket dialog och relationsbyggande mellan 

parterna samt att relationen tillåter att parterna samarbetar för att lära och utveckla 

verksamheterna. 

5.3.4 Övrig styrning 

Narayanan et al. (2007) uttrycker att en lägre grad av sociala styrmedel används i mindre 

komplexa verksamheter. Analysen visar på att informell styrning till låg grad används vid 

låg komplexitet. Om informell styrning används som substitut för formell kontroll så har 

analysen visat på att risken är stor att leverantörerna agerar opportunistiskt. Informell 

kontroll kan därför inte komplettera lösare formell kontroll som analysen visat att det kan 

göra vid högre komplexitet. Speklé (2001) och Langefield-Smith & Smith (2003) menar att 

verksamheter komplexa verksamheter med låg kontrakteringsbarhet behöver inslag av 

social styrning. Vad som kan utläsa i empirin är att graden av socialiseringen och behovet 

av det ökar i takt med komplexiteten, precis som teorin ovan menar på. Samverkan, i form 

av utvecklingsmöten och utbildningar, mellan kommunerna och verksamheterna ökat i takt 

med ökad komplexitet och kan bland annat tänkas förklaras med Almqvist (2006) som 

menar att utkontraktering ska ses som ett samarbete. Behovet av flexibilitet är lågt vid 

utkontraktering av mindre komplexa verksamheter (Narayanan et al. 2007) som även 

menar att behovet av flexibilitet blir större vid komplexa verksamheter. Det av stärks av 

empirin där det ges mer utrymme till leverantören desto mer komplexa verksamheterna är.  
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Förtroende tycks också vara något som ökar i takt med komplexiteten, både 

kompetensförtroendet och goodwillförtoende som det benämns av (Dekker 2004), då 

kommunerna i takt med den ökade komplexiteten erbjuder mer utrymme för kommunerna 

att själva utforma verksamheterna som de vill, medan leverantörerna i de icke komplexa 

verksamheterna har lite utrymme att bedriva verksamheterna som de önskar. Att 

förtroende och vikten av det ökar med komplexiteten går i linje med Narayan et al.  (2007) 

och Wisnewski (1992) som menar att förtroende är viktigt när kontrakten är ofullständiga, 

vilket de har visat sig vara i en större utsträckning i de mer komplexa verksamheterna. 

Narayanan et al. (2007) och Karlberg (2016) menar att den institutionella strukturen via 

lagar, förordningar och policys kan ha betydelse för relationernas alla delar. Analysen visar 

på att det sker en gradvis ökning i omfattningen av institutionella faktorer som påverkar 

och används av kommunerna när komplexiteten ökar. I det mindre komplexa sker liten 

grad av institutionell påverkan medan lagkraven och extern myndighetskontroll är hög i de 

allra mest komplexa verksamheterna. Den upplevda institutionella påverkan framgår också 

öka.  

Analysen har visat på att när den institutionella påverkan existerar kan denna användas 

som ett substitut för att utföra uppföljning. Således kan det tolkas att när den institutionella 

påverkan är hög kan kontrollkostnaderna minska genom att ta del av andra kontrollerande 

organs uppföljning av verksamheterna.  

 

Figur 12. Övrig styrning vid olika komplexitet 
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 Slutsats 

Uppföljning av kommunalt utkontrakterad verksamhet har ofta konstaterats vara 

anledningen till bristande kvalitet och misslyckade utkontrakteringar. Att välja rätt typ av 

styrning av utkontrakterad verksamhet är en komplex uppgift som ofta identifierats som en 

central faktor till att relationerna misslyckas. Hur kommuner bör styra och följa upp 

verksamheter beroende på komplexitet visade sig dock vara oklart. Hur de borde använda 

sig av styrning och uppföljning beroende på verksamhetens komplexitet kunde inte heller 

konstateras. För att fylla detta kunskapsgap har denna studie bidragit till en ökad 

förståelsen för hur svenska kommuner använder sig av detta och vilka faktorer som är 

viktiga för kommuner beroende på komplexiteten på den verksamhet som utkontrakteras. 

Studiens resultat har visat på att den forskning som genomförts i Sverige av forskare och 

myndigheter till viss del inte överensstämmer med hur kommuner använder sig av detta.  

Att styrning och uppföljning måste anpassas och användas på olika sätt beroende på 

verksamhetens komplexitet samt att de betydande faktorerna för användandet varierar vid 

förändrad komplexitet är denna studies övergripande slutsats. Studiens resultat har visat 

på att det kommunala styrpaketet används på olika sätt vid olika komplexitet. Figur 13 ger 

en sammanfattande och övergripande bild över hur det kommunala styrpaketet används 

vid olika komplexitet.  

 

Figur 13. Använd styrning och uppföljning vid olika komplexitet 
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Analysen har visat att faktorer som är av betydelse för användandet varierar beroende på 

komplexiteten på verksamheten. Faktorer som är av betydelse för användandet av 

styrpaketet kan sammanfattas som följande:  

- Att styrningen utformas på ett sätt som tar hänsyn till verksamhetens komplexitet 

och behov av kontroll och flexibilitet.  

- Att kontraktet säkerställer en leverantör med kapacitet. 

- Att kommunen besitter tillräcklig beställarkompetens. 

 

Vid hög komplexitet används omfattande kontrakt. Att process- och resultatkraven är lösa 

har identifierats vara av betydelse för att tillfredsställa behovet av flexibilitet. Inputkrav 

måste dock vara av hårdare karaktär för att säkerställa en miniminivå på leverantörens 

kapacitet då detta är en betydande faktor för utkontrakteringen. Krav i kontraktet används 

främst för att hitta en bra leverantör. Att säkerställa att resultatkvalitet uppnås 

identifierades av teorin som viktigast i de mest komplexa verksamheterna och att 

uppföljningen borde vara mest rigorös. Studiens resultat har visat att vid de mer komplexa 

använder kommunerna sig av minst frekvent och minst proaktiv uppföljning. Uppföljning 

sker främst som reaktiv aktivitet som reaktion på andra intressenters identifierade 

avvikelser på upplevda kvalitetsbrister. Få proaktiva uppföljningar görs löpande genom 

kontroller av rapporterad egenkontroll från leverantören som främst används för att 

säkerställa inputkvalitet. Proaktiva uppföljningar ute i verksamheten används sällan. När 

de sker är de omfattande. Att leverantören genomför egenkontroll är en central faktor då 

uppföljningen blir resurs- och kompetenskrävande i mer komplexa verksamheter. 

Institutionell påverkan är stor och används till stor grad av kommunerna. Det är en central 

faktor för ett minskat behov av egna uppföljningsaktiviteter. Social styrning är även en 

betydande faktor. Det används i stor utsträckning och kan anses vara den primära 

styrningen som används i utförandefasen. Den tillgodoser behovet av flexibilitet och den 

formella finns främst till för om svårigheter skulle uppstå.   

Vid medel komplexitet har en något hårdare formell styrning, i jämförelse med hög 

komplexitet, med inslag av social styrning identifierats som betydande faktorer. Detta sker 

genom kontrakt som bör skrivas fullständiga i omfattning men bör använda lösa krav 

tillsammans med hårda krav som dock endast bör användas för de viktiga, mätbara delar 

där leverantören inte kan besitta ett informationsövertag och därför finns ett behov av 

nödvändig flexibilitet. Många av kraven är svåra att på förhand specificera och 
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beställarkompetens är en central faktor för att kommunen ska kunna avgöra vilka krav som 

bör lämnas lösa och vilka som måste ställas hårda. Kraven måste utformas till rätt grad då 

en leverantör med kapacitet måste säkerställas genom kontraktet då detta även identifierats 

som en betydande faktor för om uppföljningen ska kunna bidra till minskade brister. 

Uppföljningen sker både proaktivt och reaktivt och till medelfrekvent nivå med fokus på 

inputkvalitet. För att uppföljningen ska vara framgångsrik är tillräcklig beställar- och 

uppföljarkompetens en central faktor. Stor vikt läggs vid att leverantören ska genomföra 

egenkontroll och att avvikelser ska hanteras via dialog och gemensam problemlösning. 

Social styrning är en betydande faktor. Institutionell påverkan finns men används ej.  

Vid låg komplexitet på verksamheten har hård, formell styrning genom fullständiga 

kontrakt, rigorös, förebyggande uppföljning och ekonomiska sanktioner identifierats som 

betydande faktorer för lyckad utkontraktering. De verksamheter som inledande 

definierades ha det lägsta uppföljningsbehovet använder sig till stor del av uppföljning då 

det är centralt för att inte misslyckas. Resultatkvalitet är den proaktiva uppföljningens 

främsta fokus. För att uppföljningen ska vara framgångsrik krävs dock fullständiga kontrakt 

för att kunna följa upp krav i efterhand och säkerställa att leverantören är seriös och har 

kapaciteten att leverera. Tillräcklig beställarkompetens är en viktig faktor för att veta vilka 

av dessa krav som måste ställas. Informell styrning kan inte ersätta den hårda formella 

styrningen och institutionell påverkan är låg.  

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att omfattande kontrakt som specificerar 

alla delar relationen kräver både för att säkerställa leverantörens kapacitet och för att 

säkerställa möjlighet att följa upp i utförandefasen är en betydande faktor. Hårdheten på 

kraven måste anpassas efter komplexiteten. Hög komplexitet kräver lösa ramar och låg 

komplexitet kräver hårda krav. Att kontrakten används på detta sätt är betydande för att 

uppföljningen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt i utförandefasen. För att kunna 

avgöra rätt nivå krävs hög beställarkompetens inom alla verksamheter. Ju högre 

komplexitet desto högre kompetens krävs för att kunna välja rätt sätt. Proaktiv, frekvent 

uppföljning är främst viktigt i relationer av låg komplexitet där större risk finns för 

opportunistiskt beteende om hård, formell styrning inte används. I takt med att 

komplexiteten ökar och användandet av social styrning samt påverkan och användandet av 

institutionell styrstruktur ökar har resultatet visat på att den proaktiva, frekventa 

uppföljningen minskas för att bytas ut mot mer reaktiv uppföljning och krav på 

leverantörens egenkontroll. Ökad social styrning bidrar inte till ett lägre behov av 

uppföljning vid lägre komplexitet.  
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För att uppföljningen ska kunna bidra till ökad kvalitet finns andra faktorer utöver 

uppföljningen i sig som även är av betydelse. Att välja rätt sätt för hur styrningen ska 

utformas är en komplicerad uppgift då det är ett flertal faktorer som måste tas hänsyn till 

då de påverkar varandra och påverkar varandra olika beroende på komplexiteten.  

Det har med andra ord konstaterats att det inte är lätt att välja rätt sätt. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har visat på att det finns skillnader mellan hur kommuner använder sig av 

styrning och uppföljning vid utkontraktering av verksamheter av olika komplexitet men 

även av lika komplexitet. Vad anledningarna till att skillnader uppstår har inte kunnat 

fastställas men kompetens och resurser hos beställande enhet har framkommit vara 

faktorer som påverkar hur kommuner kan använda sig av styrmedel. Av denna anledning 

vore det av intresse att studera hur skillnader mellan kommuners kompetens och resurser 

påverkar hur kommuner kan styra och följa upp verksamheter. Studien som genomförts har 

undersökt hur komplexiteten ter sig i två kommuner av liknande storlek och storleken kan 

uppskattas vara medelstor till stor. Då kommuners resurser borde vara olika beroende på 

kommunernas storlek är det därför av intresse att ta reda på om storleken även påverkar 

styrpaketets utformning och användning väsentligt. 

För att kunna fastställa tydliga samband mellan komplexiteten på en verksamhet och hur 

styrpaketet bör användas föreslås att en kvantitativ studie kan genomföras med 

utgångspunkt i studiens resultat. Det är av intresse att testa fler typer av verksamheter och 

inom fler kommuner för att fastställa komplexitetens verkliga betydelse och på så sätt 

generera mer generaliserbara resultat.  

6.2 Kritik 

De utkontrakterade verksamheterna som blev utvalda som representanter för studiens fall 

visade sig vara relationer som parterna till största del var nöjda med. Relationerna ansågs 

som goda och det uppstod sällan större problem. En av studiens relationer har 

karaktäriserats av fler svårigheter och ansågs även ge tydliga indikationer på vad som är 

kritiskt. Att främst studera fungerande relationer av utkontraktering kan medföra att vad 

som anses vara kritiska faktorer inte framkommit i empirin då konsekvenserna av deras 

bristande närvaro inte tillåts träda fram.  
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En genomgående problematik med studien har varit bredden och djupet av teoretiskt och 

empiriskt material. Till en början var ambitionen att ha ett tydligt fokus på uppföljningen 

mer specifikt, men efter att en gedigen litteraturundersökning genomförts framkom det att 

det fanns ett stort antal faktorer som skulle kunna ha betydelse för uppföljningen. Ingen 

hejd fanns. I det stora hela har det lett till en studie som tar hänsyn till och försöker fånga 

ett brett spektrum med faktorer och begrepp. Det har försvårat samtliga delar av studien 

och inneburit omfattande och tidskrävande bearbetningar, sammanställningar och 

analyser. Om tydligare avgränsningar hade gjorts hade även tydligare insamlingen av data 

kunnat ske mer effektivt och gett djupare förståelse för en viss del av det undersökta 

området. Således hade även tydligare slutsatser kunnat dras.  
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 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide kommuner – strategisk beställare 

- Vilken är din roll i kommunen? 

ÖVERGRIPANDE OM RELATIONEN 

- Beskriv den outsourcade verksamheten. 
o Vad innebär den?  
o Hur länge har den outsourcats?  
o Vad är anledningen/målet med att outsourca verksamheten? 

- Vilken är din roll i outsourcingrelationen? 
o Vilka uppgifter/vilket ansvar har du i relationen? 

- Beskriv relationen till leverantören. 
o Finns tidigare erfarenhet av arbete med leverantören? 
o Hur/när/varför sker kommunikation? 
o Finns något informationsdelningssystem? 

KRAV 

- Vilka krav ställer kommunen på leverantören? 
o Enligt kontraktet? 

- På leverantören, miljö, sociala 
På personal 
På hur verksamheten ska genomföras  
På kvalitet / resultat 

- Övrigt?  
Lagkrav 

o Finns andra krav utöver kontraktet?  
- Är fokuset att detaljstyra hur leverantören ska gå tillväga och hur verksamheten ska 

utföras, eller vilket resultat leverantören ska uppnå och att leverantören själv får 
utrymme att bestämma hur?   

o Inom vilka områden tillåts verksamheten själva bestämma i vilka är det 
kommunen som bestämmer “HUR” det ska utföras? 

- Finns andra intressenter som ställer krav och kontrollerar verksamheten och 
leverantören? 

UPPFÖLJNING 

- Finns övergripande styrdokument i kommunen som styr kommunens arbete med 
uppföljning och kontroll av outsourcade verksamheter? Påverkas arbetet av dessa? 

- Hur använder ni er av uppföljning för att kontroller att leverantören uppfyller 
kraven?  



 

 

 

- Följer ni upp allt i kontraktet? 
o Prioriteras vissa krav?  
o Hur väljer ni vilka krav som ska följas upp?  

- Hur hanteras den information leverantören rapporterar in? Används allt?  
- Vilka metoder använder ni för att följa upp leverantören?  
- Hur ofta följer ni upp leverantören?  
- Hur hanterar ni avvikelser vid en uppföljning?  
- Vem utför uppföljningen?  
- Hur påverkar uppföljningen leverantören och dess möjlighet att uppfylla krav?  

o Positiv / negativ bemärkelse?  
o Vilken uppföljning bidrar till uppfyllelse av krav? På vilket sätt? 

- Finns det någon uppföljning ni saknar?  

STYRNING 

- Hur använder ni er av styrning för att påverka att leverantören uppfyller kraven? 
o Styrdokument? (rutiner, riktlinjer, policies) 

- Försöker ni påverka leverantören på något annat sätt?  
o Relationsbyggande aktiviteter? 
o Utbildning av leverantören?  
o Gemensam samverkan och utveckling? 
o Förtroende? 

- Hur påverkar styrningen leverantören i deras löpande arbete och arbetet mot att 
uppfylla mål och krav?  

o Positiv / negativ bemärkelse?  
o Bidrar styrningen till uppfyllelse av krav? På vilket sätt?  

- Finns det någon styrning ni saknar?  

AVSLUTANDE FRÅGOR 

- Finns det vissa utmaningar och problematik med styrning och uppföljning av 
outsourcade verksamheter?  

- Finns det något annat som vi inte har pratat om som du skulle vilja dela med dig av 
angående dina erfarenheter av outsourcing av verksamhet? 

8.2 Bilaga 2. Intervjuguide leverantör – verksamhetsansvarig  

- Vilken är din roll i organisationen? 

ÖVERGRIPANDE OM RELATIONEN 

- Beskriv den outsourcade verksamheten. 
- Vilken är din roll i outsourcingrelationen? 

o Vilka uppgifter/vilket ansvar har du i relationen? 
- Beskriv relationen med kommunen?  

o Baserad på avtalet / förtroende?  



 

 

 

o Är ni till stor del styrda av avtalet eller ges möjlighet att agera och driva 
verksamheten som ni vill? 

o Sker samverkan/utveckling/samarbete tillsammans med kommunen? 
o Hur sker kommunikationen? 

KRAV 

- Vilka krav ställer kommunen på er?  
o Är kommunen främst fokuserade på att detaljstyra er (hur ni ska gå tillväga 

och hur verksamheten ska utföras) eller på vilket resultat ni ska uppnå (att 
ni själva får utrymme att bestämma hur)? 

- Finns andra krav utöver avtalets 
- Vilka lagkrav har ni på er?  
- Finns det andra, utöver kommunen, som ställer krav på er verksamhet? 

UPPFÖLJNING & STYRNING 

- Vad gör kommunen för att påverka ert arbete?  
- …för att säkerställa och kontrollera att ni uppfyller krav?  
- Följer kommunen upp er verksamhet och att ni följer avtalet? 
- Hur följer de upp? 
- Vad följer de upp?  
- Mäter kommunen er prestation?  
- Måste ni rapportera något till kommunen?  
- Sker någon egenkontroll på krav av kommunen? Utöver krav från kommunen? 
- Påverkas ert arbete av de styrmedel och den uppföljning som kommunen använder 

sig av?  
o Positiv / negativ bemärkelse?  
o Bidrar de till att ni kan uppfylla mål och krav? 

- Är ni helt styrda av avtalet eller finns möjlighet för innovation och att jobba med 
utveckling? Är det något kommunen efterfrågar?  

- Finns det något ni saknar från kommunens sida? eller från samarbetet i stort?  
 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

- Finns det vissa utmaningar och problematik med att leverera till kommuner?  
- Finns det något annat som vi inte har pratat om som du skulle vilja dela med dig av 

angående dina erfarenheter av att leverera till kommuner? 

8.3 Bilaga 3. Intervjuguide kommuner – operativ beställare 

- Vilken är din roll i kommunen? 

ÖVERGRIPANDE OM RELATIONEN 

- Vilken är din roll i outsourcingrelationen? 



 

 

 

o Vilka uppgifter/vilket ansvar har du i relationen? 
- Beskriv relationen till leverantören. 
- Hur sker kommunikationen?  
- Sker någon samverkan/utveckling med leverantören?  

 
UPPFÖLJNING 

- Hur jobbar ni med uppföljning av verksamheten?  
- När och varför följer ni upp? 
- Vad följer ni upp?  
- Vad är uppföljningens fokus?  
- Hur utvärderar ni resultatet? Hur avgör/mäter ni kvalitet?  
- Vad gör ni av resultatet av uppföljningen? Hantering av avvikelser? 
- Hur påverkar uppföljningen leverantören och verksamheten?  
- Finns det någon uppföljning ni saknar? (Som skulle underlätta, bidra, hjälpa) 

 
AVSLUTANDE FRÅGOR 

- Finns det vissa utmaningar och problematik med styrning och uppföljning av 
outsourcade verksamheter?  

- Finns det något annat som vi inte har pratat om som du skulle vilja dela med dig av 
angående dina erfarenheter av outsourcing av verksamhet? 

8.4 Bilaga 4. Intervju- och dokumentförteckning 

Verksamhet Intervjuer & dokument  
(– benämning inom parantes) 

Tid / sidor 

Kommun A   

Lokalvårdstjänster 
(kommun AL) 

Strategisk-operativ beställare (SOB AL) 
Verksamhetsansvarig leverantör (VAL AL) 

45 min 
27 min 

Kontrakt (kontrakt AL) 
Kravspecifikation (bilaga 1 AL) 

14 sid 
 

Äldreomsorgs-
tjänster  
(kommun AÄ) 

Strategisk beställare (SB AÄ) 
Verksamhetsansvarig leverantör (VAL AÄ) Operativ 
beställare (OB AÄ) 

55 min 
28 min 
17 min 

Kontrakt (kontrakt AÄ) 
Kvalitetsuppföljningsplan (bilaga 1 AÄ) 

30 sid 

Företagshälsovårds-
tjänster  
(kommun AF) 

Strategisk beställare (SB AF) 
Verksamhetsansvarig leverantör (VAL AF) 
Operativ beställare (OB AF) 

42 min 
28 min 
19 min 

Kontrakt (kontrakt AF) 
Tjänstespecifikation (bilaga 1 AF) 
Tjänsteutbud (bilaga 2 AF) 

13 sid 
 



 

 

 

Kommun B   

Lokalvårdstjänster 
(kommun BL) 

Operativ-strategisk beställare (OSB BL) 
(Strategisk beställare – ej genomförd pga. 
personens sjukdom under tiden för insamling av 
data) 
(Verksamhetsansvarig leverantör – ej genomförd 
pga. återbud och avhopp) 

50 min 
 

Kontrakt (kontrakt BL) 
FFU (kontrakt BL) 
Städspecifikation (bilaga 1 BL) 
Frekvensspecifikation (bilaga 2 BL) 

14 sid 
29 sid 

Äldreomsorgs-
tjänster 
(kommun BÄ) 

Strategisk/operativ beställare (SOB BÄ) 
Verksamhetsansvariga leverantör (VAL BÄ) 

65 min 
26 min 

Kontrakt (kontrakt BÄ) 
FFU (kontrakt BÄ) 
Avtalsuppföljning (bilaga 1 BÄ) 

113 sid 
38 sid 

Företagshälsovårds-
tjänster 
(kommun BF) 

Strategisk beställare (SB BF) 
Verksamhetsansvarig leverantör (VAL BF) 
Operativ beställare (OB BF) 

51 min 
30 min 
22 min 

Kontrakt (kontrakt BF) 18 sid 

 

  



 

 

 

8.5 Bilaga 5. Tematisk mall 

 

 


