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Sammanfattning	
Titel: Valfrihetens baksida - Hur styrs kvasimarknader?  

– En studie av Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad	

Författare: Mathias Andersson och Pär Björnson	

Handledare: Rebecca Stenberg	

Bakgrund: Bakgrund: Under de senaste 20 åren har svensk offentlig sektor präglats av 

konkurrensprövning genom privatisering av tidigare offentlig sektor. Det skapar en ny 

marknad där privata och offentliga aktörer skall samverka under statlig samordning och 

övervakning. Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad är två exempel på 

kvasimarknader där staten står som finansiär av välfärdstjänsten samtidigt som den 

utförs av både privata och offentliga aktörer. Tidigare forskning belyser den 

problematik som uppstår då staten övergår från att vara en primär producent till en 

övervakande roll. Då statens roll förändras krävs tydligare regler och strukturer för att 

kunna samordna och styra kvasimarknader.	

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och förstå hur kvasimarknader styrs, med avseende 

på upplevda verksamhetskrav och uppföljning.	

Genomförande: Studien är en kvalitativ fallstudie med ett hermeneutiskt perspektiv. 

Empirin har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer om hur beslutsfattare och 

marknadsaktörer upplever Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad.	

Slutsatser: Studien konstaterar att hemtjänstmarknaden, som styrs via tydliga avtal, ger 

större möjlighet för insyn i verksamheterna och tydligare styrverktyg för Stockholms 

stad. På gymnasiemarknaden är det svårare för Stockholm att påverka verksamheten hos 

friskolor då de endast svarar mot Skolinspektionen. Det som ligger till grund för 

kvasimarknadens funktionalitet och effektivitet beror på det förtroende och tillit som 

finns mellan beslutsfattare, utförare och kund.	

Nyckelord: New Public Management, Offentlig styrning, Kvasimarknad, 

Interorganisatoriska relationer, Ekonomistyrning, Transaktionskostnadsteori. 

	 	



Abstract	
Title: The	downside	of	freedom	of	choice	-	How	do	you	govern	quasimarkets?	

–	A	study	of	Stockholm	city	upper	secondary	school	and	home	care	market	

 

Authors: Mathias Andersson and Pär Björnson	

Supervisor: Rebecca Stenberg	

Background: Over the past 20 years, the Swedish public sector has been characterized 

by competition through the increasing privatization of public welfare. It creates a new 

market situation where private and public sector are to co-operate under governmental 

coordination and monitoring. Stockholm city upper secondary school and home care 

market are two examples of quasimarkets where the state stands as a financier of the 

welfare service while it is carried out by both private and public actors. Previous 

research illustrates the problems that arise when the state changes from being a primary 

producer to a supervisory role. As the state's role changes it requires clear rules and 

structures in order to coordinate and control the quasimarkets.	

Objective: The study aims to describe and understand how quasimarkets are governed, 

in regard to percieved business requirements and monitoring. 	

Design: The study is a qualitative case study with a hermeneutic perspective. The 

empirical data has been collected through semi-structured interviews on how policy 

makers and market actors are experiencing the upper secondary school and home care 

market.	

Conclusion: The study notes that the home care market, which is governed by clear 

agreements and contracts, provides greater transparency between policy makers and 

market actors. Thus creating better conditions for the usage of management control for 

the city of Stockholm. In the upper secondary market it is difficult for the city of 

Stockholm to affect the operations of private schools since they are governed by the 

Swedish School Inspectorate. The basis for the functionality and efficiency of 

quasimarkets relies on the confidence and trust that exists between policy makers, 

market actors and customers.	

Keywords: New Public Management, Public Governance, Quasimarket, 

Interorganizational Relations, Management Control, Transaction Cost Economics. 
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1 Inledning	
I följande kapitel redogör vi varför uppsatsen existerar samt den problematik som 

inspirerat oss att genomföra studien. Kapitlet inleds med en bakgrund som beskriver 

varför kvasimarknader uppkommit, vilket sedan följs av en problematisering om varför 

vi anser att det är av stor vikt att studera hur marknaderna styrs. Fortsättningsvis 

behandlas studiens praktiska och akademiska bidrag vilket mynnar ut i dess syfte. 

Avslutningsvis presenterar vi studiens avgränsning och uppsatsens disposition.	

1.1 Bakgrund	
Sverige har sedan lång tid tillbaka porträtterats som en välfärdsstat, nästintill socialistisk 

i sin natur av utländsk media och politiker (Jacoby, 2015). Trots detta är Sverige ett av 

de få länder i världen som verkligen anammat den doktrin eller det paradigm som 

kännetecknar New Public Management. Syftet med New Public Management som i 

mångt och mycket handlar om att efterlikna den privata sektorn, med större resultat- och 

kostnadsfokus, konkurrensprövning, en uppfattning om den privata sektorns effektivitet 

och hur de ska genomsyra offentlig sektor (Hood, 1991). Den ökade privatiseringen går 

tydligt att se inom skola, vård och omsorg (Berggren & Glanzelius, 2007). Behov som 

tidigare tillgodosågs av offentlig sektor utförs i allt större utsträckning av privata företag 

som säljer sina tjänster (Connell et al., 2009). Den separation mellan stat och välfärd 

väljer Milward och Provan (2000) benämna som the Hollow State, de situationer då 

staten förlitar sig alltmer på produktion av välfärdstjänster från tredje part. Läsåret 

2013/2014 studerade 26 % av de svenska gymnasieeleverna vid en fristående 

gymnasieskola (Friskolornas riksförbund, 2015). Sverige likt många andra länder går 

mot en utveckling av att befolkningen blir allt äldre, enligt Socialstyrelsen beräknas var 

fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre år 2030 (Socialstyrelsen, 2016). År 2012 

utfördes 23 % av de totala hemtjänsttimmarna för personer 65 år och äldre i privat regi 

(Socialstyrelsen, 2013).	

Införandet av lagen om offentlig upphandling (LOU) var till för att stimulera 

konkurrens från privata aktörer om de tjänster som offentlig sektor tidigare tillhandahöll 

(Witterblad, 2015). År 2009 infördes lag om valfrihetssystem (LOV) (SFS 2008:962). 

Syftet var att priset fastställs på förhand och att leverantörerna av tjänsterna konkurrerar 
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med kvalité för stöd-, vård- och omsorgstjänster. Valfrihetssystem enligt LOV är ett 

alternativ till upphandling enligt lag om offentlig upphandling LOU. Det är ett regelverk 

som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster (SKL, u.å.). 

Idag har ca 60 % av Sveriges kommuner infört kundvalssystemet enligt LOV för 

äldrevården (Rangerup & Norén, 2015).	

“Med	valfrihetssystem	enligt	denna	lag	avses	ett	förfarande	där	den	enskilde	har	
rätt	 att	 välja	 den	 leverantör	 som	 ska	 utföra	 tjänsten	 och	 som	 en	 upphandlande	
myndighet	godkänt	och	tecknat	kontrakt	med.”		

(SFS	2008:962	-	Lag	om	valfrihetssystem)	

Den svenska gymnasieskolan har haft liknande utveckling som vård- och 

omsorgssektorn med hänsyn till dess konkurrensprövning och valfrihetssystem. Det fria 

skolvalet infördes år 1992 som en del i regeringens friskolereform (Proposition, 

1992/93:230). Syftet med denna reform var att öka elevens valfrihet samt möjliggöra för 

kommunerna att sluta avtal med externa aktörer om att bedriva undervisning 

(Proposition, 1992/1993:230). En del av friskolereformen var införandet av elevpengen, 

varvid kraven skärptes för att säkerställa att kommunerna fördelar resurserna på lika 

villkor oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller kommunal regi (Hamilton, 2015). 

Sveriges skolverksamhet bedrivs således enligt ett nationellt valfrihetssystem där skolan 

är huvudman och står för den operativa verksamheten och kommunen står som 

finansiär. Ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn ligger hos Skolinspektionen 

(Witterblad, 2015). Enligt skolverket kännetecknas skolmarknaden av:	

“1)	offentliga	och	enskilda	huvudmän	är	tillåtna,	2)	elever	har	en	långtgående	rätt	
att	välja	mellan	olika	huvudmäns	utbud	samt	3)	elevers	val	avgör	fördelningen	av	
ekonomiska	 resurser	 vilket	 ger	 upphov	 till	 en	 konkurrenssituation	 mellan	 olika	
skolor.”	

(Skolverket	2012a,	8)	

En konsekvens av införandet av LOV och det fria skolvalet är att det har öppnat upp för 

både privata och offentliga utförare inom den svenska gymnasieskolan och hemtjänsten. 

Förändring av spelregler och aktörer på marknaden, har inneburit att tidigare offentliga 

producenter av välfärdstjänster har övergått till att kontraktera ut en ökande andel av 

tjänsterna till privata aktörer (Berggren & Glanzelius, 2007). Traditionellt sett har 

svenska offentliga organisationer vart hårt hierarkiskt styrda, för att nu möta 

problematiken med en övergången mot ett mer decentraliserat beslutsfattande (Savas, 

2000). Montin och Hedlund (2009) menar att governance, offentlig styrning, snarare 



3	

	

skall tolkas som något som skiljer sig från traditionell centralistisk regelstyrning. 

Governance är en övergång från ett styre till olika slags styrning. I sin bredare definition 

av governance menar Kjaer (2011a) att det handlar om att bestämma samt administrera 

de politiska spelreglerna, med andra ord hur man kontrollerar, styr och säkerställer 

ansvarsskyldighet. Enligt Montin och Hedlund (2009) är den ökade trenden av 

kontraktsstyrning av privata aktörer, främst inom den kommunala äldreomsorgen och 

skolverksamheten, exempel på en övergång från ett till flera former av styrning.	

Den typ av marknad som uppstår då man tillåter privat produktion av välfärdstjänster 

väljer Le Grand (1991) att se som en så kallad kvasimarknad, en blandmarknad. 

Begreppet kvasimarknad är svårdefinierat, men kan ses som ett mellanting av en 

konventionell och en hierarkisk marknad, vilket används vid separation mellan 

upphandlare och leverantör (Kähkönen, 2010). Prefixet kvasi kommer av det latinska 

ordet qua’si, vilket är synonymt med orden såsom och nästan, det vill säga att 

sammansättningen betecknar att något är oäkta (NE, u.å.). Då skolverket definierar den 

svenska skolmarknaden har de valt att använda begreppet kvasimarknad på grund av att 

den kännetecknas av marknadsliknande drag (Skolverket, 2012a). Det är med hänsyn 

till utbud och efterfrågan som Le Grand (1991) väljer att skilja kvasimarknad från en 

konventionell marknad. Att icke- och vinstdrivande aktörer konkurrerar med varandra, 

att konsumentens köpkraft inte är monetär och att konsumenten i många fall är 

representerad av ombud (Le Grand, 1991). Vilket betyder att staten går från att vara en 

monopolistisk producent och leverantör till att möjliggöra, garantera, koordinera och 

styra en allt mer komplex situation av externa aktörer (Grossi & Reichard 2008). 

Offentlig sektor blir allt mer komplicerad och det krävs lämpliga modeller att för att 

styra dessa verksamheter (Lundgren, 2015).	

1.2 Problemformulering	
Sverige likt många andra länder med tidigare stark offentlig sektor, använder allt mer en 

blandning av privata och offentliga aktörer, för att utföra skattefinansierade 

välfärdstjänster (Milward & Provan, 2000). Det problematiska med denna 

marknadsform blir då när två så pass olika organisationsformer, privat kontra offentlig, 

skall gemensamt producera och leverera välfärdstjänster. Enligt Rainey (1999) 

karakteriseras den offentliga sektorn av vaga mål, byråkrati, hierarkisk uppbyggnad och 
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svagt ledarskap. Den privata sektorn karakteriseras av tydliga organisationsstrukturer, 

konkurrens och ett starkt vinstincitament (Boyne, 2002; Bystedt & Hansen, 2013).	

Vikten av hur offentlig sektor faktiskt samordnar och styr denna marknad har idag fått 

mycket stor betydelse. Den offentliga sektorns roll har enligt Longo et al. (2011) 

kommit att förskjutas från en aktiv leverantör av tjänster till en styrande och 

övervakande roll. Den offentliga sektorn har övergått till att styra vilka som får leverera 

tjänster i statens regi genom att övervaka kontrakt, överenskommelser och tillstånd 

(Stoker, 1998). När staten eller offentlig sektor frångår att vara primär producent av 

välfärdstjänster väcker det frågan hur man faktiskt går tillväga för att få kvasimarknader 

att fungera effektivt? Det finns få empiriska bevis för hur man ska styra denna typ 

marknad samt effekterna av att överlåta produktion av välfärdstjänster till tredje part 

(Milward & Provan, 2000). Det stöds av Grohs (2014) som menar att det existerar 

heterogenitet med avseende på kvasimarknadens konsekvenser för organisationens 

karaktär och dess styrning. På grund av att de flesta management teorier härstammar 

från tillverkningsindustrin, med ett intraorganisatoriskt fokus hävdar Osborne et al. 

(2012) att det inte speglar det interorganisatoriska samspelet kopplat till välfärdstjänster. 

Att kvasimarknaden i sig skapar problem för de lokala beslutfattarna och kommunerna, 

de upplever svårigheter att konkret formalisera styrning och kontrollerande verktyg 

(Huri et al., 2016).	

Milward och Provan (2000) belyser vikten av att hitta ett sätt för dessa aktörer att 

samverka och samarbeta för att producera och leverera välfärdstjänster av hög kvalité. 

Framtiden för offentlig sektor kommer att handla om hur man hanterar och koordinerar 

ett fragmenterat system, en mix av marknader, hierarkier och nätverk (Fleming & 

Rhodes, 2005). Frågan blir då, hur går man tillväga för att styra och samordna en 

marknad som uppvisar sådan komplexitet med avseende på blandningen av privata och 

offentliga utförare. Vilket stöds av Boyne (2002) som menar att det saknas kunskap om 

hur man framgångsrikt går tillväga för att överföra privata tillämpningar och modeller 

till offentliga organisationer.	

1.3 Studiens	bidrag	
Svanborg-Sjövall (2014) ser svårigheter i att möta de ökande kraven och kostnader 

inom den svenska välfärden utan att tillåta fler former av finansiering och privata 



5	

	

aktörer. Det är alltså den samlade bilden av privat kontra offentligt, syftet med välfärden 

och den avsaknad av empiriska bevis på hur man konkret styr denna marknadsform som 

väcker vårt intresse för att studera kvasimarknader.	

Det leder oss till frågan hur styrningen av kvasimarknader faktiskt yttrar sig i praktiken 

då forskningsområdet kring kvasimarknader är komplext. Resultaten är bristfälliga i vad 

för implikationer marknadsformen får för styrningen. Studiens akademiska 

kunskapsbidrag blir således att beskriva och förstå hur kvasimarknader styrs. Genom att 

studera styrning av kvasimarknader anser vi att man kan nå djupare och bredare 

förståelse för marknadsformen samt den problematik som kan uppstå kring dess 

styrning.	

Vad gäller studiens praktiska kunskapsbidrag ligger det i att skapa förståelse för den 

marknadsform som politiker och beslutsfattare i stor utsträckning är delaktiga i att 

konstruera. Vi vill alltså bidra med praktisk och konkret kunskap i hur man skall gå 

tillväga för att samordna och styra denna typ av marknadsform. Det är högst aktuellt 

eftersom vi kan se en trend och utveckling mot ökad privatisering inom skola och 

omsorg. Två områden som vi anser är en del av det fundament som utgör den svenska 

välfärden och som är finansierad av befolkningen.	

1.4 Syfte	
Studiens syfte är att beskriva och förstå hur kvasimarknader styrs, med avseende på 

upplevda verksamhetskrav och uppföljning.	

1.5 Avgränsning	
Studien avser att beskriva och förstå hur kvasimarknader styrs vilket leder till den 

initiala avgränsningen, som sker mot Stockholm stads gymnasie- och 

hemtjänstmarknad, på grund av den marknadssituation som har uppstått. Vad gäller 

studiens teoretiska och empiriska avgränsning kommer fokus att ligga på de 

verksamhetskrav som ställs och den uppföljning som används. Teoretiskt blir 

avgränsningen således mot ekonomistyrning och transaktionskostnadsteori. För att 

förstå den situation som uppstå kommer studien att behandla de tankegångar som 

paradigmet New Public Management fört med sig, hur statens roll har kommit att 

förändrats och som i sin tur lett till skapandet av kvasimarknader.	
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1.6 	Disposition	
Kapitel 1 – Introduktion 

Uppsatsen inledande kapitel innehåller en introduktion till studiens valda 

forskningsområde. Initialt redovisas trenden med ökad andel av privata aktörer inom 

skola och omsorg. Därefter presenteras studiens huvudfokus vilket är styrning av 

kvasimarknader. Befintlig forskning behandlas samt studiens tänkta kunskapsbidrag. 

Det mynnar sedan ut i studiens syfte och dess avgränsningar. 

Kapitel 2 – Metod 

I följande kapitel redovisar vi de metodval som har genomsyrat uppsatsens utförande. 

Vi beskriver och utvecklar resonemanget som har lett till den valda filosofin, ansatsen 

och designen. Målet med kapitlet är att ge läsaren en djupare förståelse för de val vi har 

gjort. 

Kapitel 3 – Teori 

I den teoretiska referensramen sammanställs de teorier som ligger till grund för studien 

och varför den genomförs. Fokus kommer att vara på forskning om ekonomistyrning 

och transaktionskostnadsteori. I kapitlet följer en genomgång av New Public 

Management, hur offentlig styrning har kommit att förändras och interorganisatoriska 

relationer. Det utgör grunden för den ekonomistyrning som används eller bör använda 

sig av i praktisk kontext. 

Kapitel 4 - Empiri  

Kapitlet inleds med en ingress och sammanställning av de två marknaderna. Vilka 

förutsättningar som finns och hur marknadssituationen ser ut. Det insamlade 

intervjumaterialet presenteras sedan i en struktur som efterliknar den teoretiska 

referensramen med uppdelning per marknad för att underlätta läsbarheten. Fokus 

kommer främst att ligga på upplevda verksamhetskrav och uppföljning. 

Kapitel 5 – Analys  

I analysen utgår vi ifrån vår teoretiska referensram som behandlar New Public 

Management, kvasimarknader, offentlig styrning, ekonomistyrning och 

transaktionskostnadsteori för att påvisa hur gymnasie- och hemtjänstmarknaden styrs. 
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Vi har valt att fokusera på de skillnader som uppstår mellan privata och offentliga 

utförare på gymnasie- och hemtjänstmarknaden utifrån upplevda verksamhetskrav och 

uppföljning. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I denna del av uppsatsen diskuteras studiens resultat och de slutsatser som vi kan dra 

utifrån det teoretiska och empiriska materialet. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

delar av den empiri som studien har producerat. 

Kapitel 7 - Framtida forskning 

Utifrån de slutsatser vi kommer fram till, presenteras sedan relevanta förslag för vidare 

forskning. Här presenteras olika tänkbara infallsvinklar för framtida studier på området. 
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2 Metod	
I metodkapitlet vill vi visa de tankegångar som färgat valet av studiens metod. Syftet är 

att ge läsaren inblick och förståelse för de val vi har gjort med hänsyn till studiens 

utformning och genomförande. Kapitlet inleds med en diskussion kring studiens 

vetenskapliga filosofi, hermeneutiken. Valet av filosofi har i stor utsträckning styrt 

fortsättningen av studiens metodologiska val. Studien kommer att använda sig av en 

iterativ ansats tillsammans med en kvalitativ metod och fallstudie design. Därefter 

följer studiens datainsamling, kvalitetssäkring och avslutningsvis den analysmetod vi 

har använt.	

2.1 Vetenskaplig	filosofi	-	Hermeneutik	
Inom interpretivismen, då även hermeneutiken, menar man att det inte går att finna 

universella lagar och regler som inom positivismen, generalisering och förenklingar 

förhindrar djupare förståelse för den sociala komplexiteten i det som studeras (Saunders 

et al., 2016). Likt hermeneutiken motsätter vi oss tron på den objektiva sanningen, då 

företagsekonomisk forskning ofta studerar komplexa mänskliga interaktioner. Viljan att 

nå generella och universella förklaringar anser vi är svårt eftersom det i viss mån endast 

skrapar på ytan utan att djupare förståelse nås för det som studeras. 	

Ordet hermeneutik kommer av grekiskans hermeneuien, vilket betyder att tolka 

(Gummesson, 2000). Hermeneutiken har historiskt sätt använts vid tolkning av litterära, 

religiösa och rättsliga texter men har kommit att innefatta tolkningar av diskurs och 

handling (Kvale, 1997). Saunders et al. (2016) menar att de flesta affärssituationer är 

komplexa och i många fall unika i sin kontext, att de speglar händelser och interaktioner 

inom en viss specifik tidsram. Studien handlar alltså om att tolka specifika och unika 

situationer, tillåta att den subjektiva upplevelsen och uppfattningen av de som studeras 

lyfts fram. Framförallt är det de personer som deltar i studien men samtidigt även vår 

egen tolkning.	

Inom hermeneutiken hävdar man att förståelse för helheten kan nås genom förståelse för 

delen, omvänt gäller att delen kan förstås utifrån helheten, den så kallade hermeneutiska 

cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Gummesson (2000) förutsättes förståelse 

och förförståelse för att kunna förstå delen men det krävs även förståelse för helheten. 



9	

	

Det är våra tidigare erfarenheter och lärdomar som ligger till grund för vår förförståelse 

men även våra tidigare upplevelser och känslor (Gustavsson 2004). Generaliseringar 

och abstraktion öppnar upp för att kunna studera mindre segment av mycket större 

komplexa samband och problem. De är främst denna typ av inlärning och akademisk 

bakgrund som har färgat vår förförståelse, teorier och modeller som antar en viss form 

av objektivitet. Således kan vi inte söka djupare förståelse utan någon form av 

förförståelse för det som studeras. Oavsett hur abstrakt det tycks vara teoretiskt, utgör 

det grunden för djupare förståelse. 	

Den hermeneutiska cirkeln bör snarare ses som en uppåtgående spiral, där kunskap 

skapas genom en kontinuerlig process där forskaren alternerar mellan förförståelse och 

förståelse, del och helhet (Gummesson, 2000). Denna process är i sig oändlig men 

upphör då en rimlig mening eller tolkning nås (Kvale 1997). Valet av vetenskaplig 

filosofi, hermeneutiken, bygger således på vår förförståelse, den heterogenitet som 

forskningsområdet uppvisar och tron på att situationer eller fenomen i sig är unika men 

att de i en större kontext kan skapa djupare förståelse.	

2.2 Vetenskaplig	ansats	-	Iterativ	
För att bygga vidare på valet av vetenskaplig filosofi vill vi föra ett resonemang om 

möjligheten till en kombinerad vetenskaplig ansats. En kombination av deduktiv och 

induktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). Studien tog sin början i förförståelse med 

hänsyn till vår akademiska bakgrund och arbetslivserfarenheter. Fortsättningsvis är det 

den förberedande litteraturstudien och den teoretiska referensramen som studien vilar 

på, vilket bör leda studien in på en deduktiv ansats. 	

Vid en deduktiv ansats tar forskningen sitt avstamp i existerande teorier och modeller 

för att sedan testas mot verkligheten och på så vis bekräftas, modifieras eller förkastas 

(Gustavsson, 2004). Induktiv ansats, motsatsen till deduktiv, innebär att forskningen har 

sin grund i empirin, genom att använda sig av en fallstudie eller observationer för 

teoriformulering (De Vaus, 2003). Gummesson (2000) menar att de flesta 

forskningsstudier i slutändan använder sig av en iterativ process, en kombination av 

både deduktiv och induktiv ansats. Bryman och Bell (2011) menar att det är svårt att 

hårdra gränsen mellan vad som är deduktiv och induktiv ansats eftersom processen ofta 

blir iterativ, det vill säga alternerar mellan teori och empiri. 	



10	

	

Användandet av en iterativ ansats menar vi stöds av det hermeneutiska perspektivet. Att 

studien alternerar mellan teori och empiri för att på så sätt studera fenomenet utifrån 

delen styrning för att skapa förståelse för helheten, kvasimarknad. Den förförståelse 

som vi har kommer under processens gång kontinuerligt fördjupas och utvecklas då vi 

skiftar mellan förförståelse och förståelse. Vi anser att en iterativ ansats bidrar till att 

skapa djupare förståelse för det studerade fenomenet. Eftersom empiri och teori tillåts 

forma och färga studien samt att kunskap ständigt förnyas och fördjupas.	

2.3 Vetenskaplig	design	-	Fallstudie	
Fallstudier använder sig av ett eller flera verkliga fall som empiriskt underlag, ofta när 

kunskap inom ett visst område saknas eller om komplexa fenomen studeras 

(Gustavsson, 2004). Saunders et al. (2016) hävdar att fallstudier har kapacitet att skapa 

omfattande empiri och utveckling av det teoretiska fältet genom att studera fenomen 

ingående i dess verkliga kontext och komplexitet. Vi anser att fallstudie är ett lämpligt 

val av design, då området uppvisar bristande kunskap kring styrning av kvasimarknader 

samt den unika och komplexa situation som uppstått på Stockholm stads gymnasie- och 

hemtjänstmarknad. 	

Saunders et al. (2016) menar att interaktionen mellan ett fenomen och dess kontext bäst 

kan förstås genom djupgående fallstudier. Då marknaderna uppvisar sådan unicitet och 

komplexitet handlar studien om att söka svar på hur och varför man styr som man gör, 

snarare än att observera kvantifierbar data. Vilket stöds av Bryman och Bell (2011) som 

menar att frågeställningar innehållande ord så som hur och varför passar väl med 

fallstudiebaserad forskning. Enligt Gustavsson (2004) möjliggör fallstudier för 

undersökningar av komplexa och tvetydiga studier, det öppnar upp för en kombinerad 

ansats samt att syftet oftast är att nå djupare förståelse. Möjligheten till att kunna studera 

en unik komplex situation mer ingående och att man alternerar mellan empiri och teori 

är en stor del i valet av design.	

Fallstudier belyser ofta problemet tydligare och tillåter forskaren att studera 

frågeställningar på djupet, vidare menar författaren att de faktorer som kan observeras 

under en unik fallstudie kan bidra till en större förståelse för fenomenet i sin helhet (De 

Vaus, 2003). Vi anser att en fallstudie i denna kontext, Stockholm stads gymnasie- och 

hemtjänstmarknad, kan bidra med djupare och bredare förståelse för styrning av 
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kvasimarknader. Gummesson (2000) talar om att fallstudier kan nå olika resultat, 

antingen vill man nå generella slutsatser från ett litet urval eller söka specifika slutsatser 

med hänsyn till fallet och intresset för problemet. Vi vill återigen trycka på den aspekt 

att syftet med studien är att söka förståelse för hur man faktiskt styr och varför. Vi 

menar att en fallstudie av denna karaktär kan bidra både med unik praktisk kunskap för 

marknadssituation som sådan, men även generella slutsatser som bidrar till den 

ackumulerade forskningen. Vi anser att en fallstudie speglar den unika kontext och 

komplexitet i det som studeras på ett mer nyanserat sätt.	

2.4 Vetenskaplig	metod	-	Kvalitativ	
Det existerar inga vattentäta skott mellan kvalitativ och kvantitativ metod, men att 

skillnaderna mellan dem främst är kopplat till deras epistemologi och ontologi (Bryman 

& Bell, 2011). Den kvalitativa metoden handlar inte om att kvantifiera objektiva data, 

utan är en alternativ syn på vad som kan klassas som kunskap, verklighet och sanning 

inom samhällsvetenskaplig forskning (Kvale, 1997). Eftersom studien inte ämnar 

använda sig av kvantitativ data eller observationer så blir valet av metod relativt 

naturligt, det vill säga kvalitativ.	

Vad som kan klassas som sanning eller inte menar Gummesson (2000) är svårt, till 

exempel kan det kan det existera två motsägande sanningar, att motsägelser och 

tvetydighet kan vara sanning om man inte väljer att se det rent positivistiskt. Eftersom 

studien tog sin början inom stora teoretiska diskurser eller paradigm så som New Public 

Management, Governance och ekonomistyrning sker redan där ett val i vad som kan 

klassas som sanning. Vi menar att sanning i sig aldrig är något som är skrivit i sten och 

att flera tolkningar av ett fenomen bidrar till se på situationer och problem från flera 

perspektiv.	

Den kvalitativa metoden kan enligt Bryman och Bell (2011) användas då man väljer att 

förkasta de praktiker och normer som finns inom positivismen och den 

naturvetenskapliga forskningen. För att betona vikten av hur individer tolkar och skapar 

sin sociala omvärld. Eftersom gymnasie- och hemtjänstmarknaden i Stockholm Stad är 

en syntetisk konstruktion, den grundar sig i hur man har tolkat och konceptualiserat 

marknaden och styrningen. Därför anser vi att en kvalitativ metod möjliggör och öppnar 
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upp för att kunna studera denna unika situation och de personer som påverkar eller 

påverkas av marknadsformen.	

2.5 Datainsamling	

2.5.1 Semistrukturerade	intervjuer	

Studien har använts sig av semistrukturerade intervjuer som primär datainsamling. Inom 

kvalitativ forskning med hänsyn till intervjuer, menar Bryman och Bell (2011) att stor 

del av intresset ligger i deltagarens perspektiv. Möjligheten till att sväva iväg i sina svar 

och flexibiliteten kännetecknar kvalitativa intervjuer, vilket öppnar upp för djupare och 

mer detaljrik data (Bryman & Bell, 2011). Enligt Miller och Glassner i Silverman 

(2011) bidrar kvalitativa intervjuer till att skapa underlag för att kunna analysera 

sammanflätade förhållanden. Dels det problem som studeras, dess specifika kontext 

samt en inblick i den sociala verkligheten som existerar i fallet. Den kvalitativa 

intervjun är ett kraftfullt verktyg som kan fånga upp nyanser och erfarenheter utifrån 

deltagarens perspektiv (Kvale, 1997). Miller och Glassner i Silverman (2011) hävdar att 

forskningen sällan eller aldrig kan spegla vår sociala värld så som positivismen försöker 

att göra. Vad de menar är att en intervju endast kan skapa djupare förståelse och 

kunskap om den bygger på insikten om det interaktiva samspelet snarare än viljan att 

kontrollera och standardisera processen. Semistrukturerade intervjuer möjliggör en viss 

form av standardisering för att täcka in det valda området samtidigt som det öppnar upp 

för eventuella sidospår och ökad frihet i deltagarens svar (Bryman & Bell, 2011). I 

semistrukturerade intervjuer är de vanliga att forskaren använder sig av en mall eller 

intervjuschema för att säkerställa att studiens relevanta områden täcks in samtidigt som 

det öppnar upp för en dialogliknande situation (Saunders et al., 2016).	

2.5.2 Dokument	

Vi har för att komplettera intervjuerna använt oss av styrdokument, lagar, 

myndighetsartiklar och debattartiklar. Användandet av sekundärdata bidrar till att 

fördjupa och framhäva ytterligare perspektiv och aspekter som kan anses vara relevanta 

för studien (Glass, 1976; Saunders et al., 2016). De styrdokument och lagar vi valt anser 

vi bidrar till djupare förståelse för kvasimarknader, dess uppkomst och hur den skall 

styras i teoretiskt och praktiskt. 	
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2.5.3 Urval	-	litteraturstudie	&	teoretiskreferensram	

Litteraturstudien inleddes med en generell sökning på tidigare rapporter och artiklar 

kring styrning av gymnasie- och hemtjänstmarknader. De flesta av studierna var med 

nordeuropeiskt fokus vilka ledde oss vidare till större spridning geografiskt till studier i 

Frankrike, Storbritannien, Kanada och USA. Genom gallring av frekventa begrepp och 

teorier smalnades sökningen av in på New Public Management, kvasimarknader och 

offentlig styrning definierat utifrån begreppet governance. Vidare användes olika 

böjningar, främst på ordet styrning, och kombinationer av de tre tidigare nämnda 

sökorden för att hitta mer precisa artiklar. Sökningarna och referensramen uppdaterades 

kontinuerligt utifrån relevanta referenser i artiklarna. Den teoretiska referensramen kom 

således att utvidgas till närbesläktade områden då främst olika former av samarbeten, 

interorganisatoriska relationer och transaktionskostnadsteori. Studiens teoretiska 

referensram tar sin grund i teorier kring paradigmet New Public Management. Fokus 

ligger på teorier om ekonomistyrning, transaktionskostnadsteori och hur det påverkar 

styrningen av kvasimarknader. Sökningarna genomfördes via tillgängliga databaser från 

Linköpings Universitet: Unisearch, Business Source Premier, EconLit, JSTOR 

Journals, Scopus samt ScienceDirect. Materialet kompletterades med relevanta tryckta 

källor främst till metoden men även den teoretiska referensramen.	

2.5.4 Urval	verksamheter	och	respondenter	

Urvalet för studien började med att identifiera personer med god insikt i verksamheterna 

för att kunna besvara studiens syfte. Därefter kategoriserades de för att kunna utgöra 

studiens urval av utförare inom privat och offentlig regi, samt personer som är delaktiga 

i hur Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad styrs. Det möjliggör 

begränsning i antal intervjuer och studien erhåller således ett intensivare djup (Bryman 

& Bell, 2011). 	

Urvalet genomfördes genom ett så kallat Snowball sampling. Denna metod innebär att 

vi tog kontakt med myndigheter som ansågs vara relevanta för studien (Bryman & Bell, 

2011). Urvalsmetoden lämpar sig när det är svårt att identifiera relevanta fall eller 

personer för studien (Saunders et al., 2016). Snowball sampling börjar enligt Saumure 

och Given i Given (2008) initialt med att identifiera en grupp, organisation eller 

myndighet för att sedan kontakta dessa. Syftet är att författarna skall fråga sin 

kontaktperson i slutet av varje samtal vilka de bör vända sig till fortsättningsvis. Det 
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möjliggör för författarna att kunna ta del av kontaktpersonens nätverk. Snowball 

sampling innebär enlig Voicu och Babonea (2011) att författarnas kontaktnät skall växa 

desto fler relevanta personer de får kontakt med.	

Begreppet kommer initialt från liknelsen att en snöboll börjar rulla ner för en backe och 

på så sätt växer ju mer snö den samlar på sig. Det problematiska med urvalet är att finna 

den första kontaktpersonen som kan leda författarna vidare till nästa steg i 

kontaktkedjan (Saunders et al., 2016). De myndigheter som vi initialt vände oss till var 

IVO, SKL och Skolverket för att undersöka huruvida intresse fanns att delta i denna 

studie. En risk med Snowball Sampling är det studerade urvalet kan bli partisk mot en 

specifik åsikt då kontakter oftast kommer från liknande organisationer med samma 

värderingar (Bryman & Bell, 2011). Vi anser inte att partiskhet är ett problem för denna 

studie, eftersom vi vill studera respondenternas subjektiva verklighet i linje med det 

hermeneutiska perspektivet. 

Tabell	1	-	Presentation	av	respondenter	

Organisation Namn Befattning Intervjumetod Tid 

Äldreförvaltningen 

Christina 

Österling & 

Anita Cronholm 

Strateger Personintervju 50 min 

Privat utförare Anonym Verksamhetschef Telefonintervju 27 min 

Kommunal utförare Anonym Enhetschef Telefonintervju 19 min 

Utbildningsförvaltningen 
Jan Holmqvist 

& Per Janson 

Gymnasiedirektör & 

Utbildningsanalytiker Personintervju 68 min 

Friskola Anonym Rektor Personintervju 40 min 

Kommunal skola Anonym Rektor Personintervju 50 min 

2.6 Kvalitetssäkring	

2.6.1 	Validitet	

Den interna validiteten inom kvalitativ forskning handlar om att säkerställa att de 

intervjuer som genomförts är i linje med det teoretiska materialet som studien 
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producerar (Ödman, 2007). Saunders et al. (2016) talar om att den interna validiteten är 

säkerställd då studien på ett korrekt sätt förklarar det kausala sambandet mellan två 

variabler. Då studien inte ämnade finna kausala samband handlar det snarare om att 

säkerställa den interna validiteten genom noggrann granskning av det teoretiska fältet 

och att det empiriska materialet inhämtas på ett korrekt sätt. Enligt Gummesson (2000) 

är den interna validiteten inom kvalitativ forskning en av dess främsta styrkor. Eftersom 

stor vikt läggs vid att tolka och förstå sociala sammanhang under längre tidsperioder, 

vilket möjliggör bättre överensstämmelse mellan empiri och teori.	

Extern validitet innebär enligt Saunders et al. (2016) om studiens resultat kan 

generaliseras och appliceras till andra relevanta områden eller grupper. Kritiker menar 

dock att kvalitativ forskning har svårigheter i att nå generaliserbarhet på grund av små 

urval och specifika kontexter. Enligt Gummesson (2000) är generaliserbarhet och 

validitet nära besläktade, men att validitet är den pågående process som går hand i hand 

med teori och tvingar forskaren att kontinuerligt ifrågasätta antaganden och studiens 

resultat. Vi är medvetna om studiens bristande generaliserbarhet men vi anser att 

studiens styrka inte ligger i dess breda generaliserbarhet utan i dess praktiska och 

teoretiska bidrag till den ackumulerade forskningen. Att studiens generaliserbarhet 

handlar om att finna liknande karaktärsdrag med hänsyn till forskningsstudien eller att 

lärdomar kan appliceras i andra situationer eller kontexter (Saunders et al., 2016). Enligt 

Kvale (1997) handlar den externa validiteten om att säkerställa att det empiriska 

materialet stämmer med studiens syfte. För att säkerställa den externa validiteten har 

respondenterna givits möjlighet att se över det transkriberade materialet för att förhindra 

att något är taget ur dess kontext.	

2.6.2 Intervjukvalité	

Eftersom studien använde sig av semistrukturerade intervjuer som primära källor är det 

oerhört viktigt att kvalitén i intervjuer säkerställs. Enligt Gummesson (2000) bidrar 

dokumentationen av intervjun till dess kvalité, till exempel inspelning, genom att 

forskaren då kan återvända till den verbala delen av intervjun för omgranskning. För att 

möjliggöra kvalitativa analyser, verifiering och rapportering krävs det att intervjuerna är 

av hög kvalité (Kvale, 1997). Kvale (1997) diskuterar intervjukvalité utifrån sex 

kriterier, de tre första behandlar huruvida adekvata svar lämnas, korta frågor som ger 

långa intervjusvar och i vilken grad relevanta aspekter följs upp. De tre återstående 
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kriterierna kretsar kring att intervjun är självkommunicerande och att 

tolkningsprocessen bör fortlöpa transparent genom intervjutillfället. För att säkerställa 

studiens kvalité spelades samtliga intervjuer in och de frågor som ställdes öppnade upp 

för samtalsliknande intervjuer. 	

2.6.3 	Källkritik	

Studiens primära källor utgörs av de intervjuer som genomfördes och relevanta 

styrdokument. Den största risk med avseende på de primära källorna är utifall 

deltagarna inte har möjlighet att svara sanningsenligt eller inte tillåts berätta sin 

subjektiva bild av deras verklighet (Ödman, 2007). Det vill säga i vilken utsträckning 

respondenterna tillåts att berätta sin version. För att minimera risken att denna 

problematik uppstår har vi tryckt på den aspekten att studien inte utfördes för att 

skuldbelägga eller hitta fel hos de studerade organisationerna. Syftet är att förstå hur 

kvasimarknader styrs utifrån flera aktörer och parters perspektiv. På så sätt tillåts deras 

egen tolkning av situationen, oberoende av varandra, lyftas fram i rampljuset och 

deltagarna kan känna sig trygga i att svara sanningsenligt (Gummesson, 2000). 	

En viktig aspekt vid insamling och tolkning av det teoretiska materialet är att det är av 

hög kvalité samt att de är relevant för studien ifråga (Skolverket, 2012b). För att 

säkerställa materialets tillförlitlighet och kvalité har vi valt att ta avstamp från teorier 

och forskning som kan bedömas utgöra de centrala delarna inom de olika teoretiska 

diskurserna. Vi har sedan utökat studiens material genom att kontinuerligt granska de 

referat och teorier som används. Vi har ställt krav på viss grad av publicitet samt 

geografisk spridning på det teoretiska materialet. Anledningen är att undvika en allt för 

stor partiskhet eller att teorier och forskning endast speglar specifika nationella 

kontexter. Materialet har inhämtats från elektroniska databaser tillgängliga via 

Linköpings universitet för att säkerställa en viss grad av kvalité, publicitet, 

tillförlitlighet och aktualitet. Gällande styrdokument och liknande material anser vi att 

den auktoritet som de berörda myndigheterna har säkerställer materialets kvalité och 

tillförlitlighet.	

2.6.4 	Etisk	värdegrund	

Vetenskapsrådet (2004) diskuterar vikten av att forskningskravet, det vill säga att 

kunskap utvecklas och fördjupas utan att det sker på bekostnad av individskyddet. 
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Studien får inte utsätta någon för psykisk eller fysisk skada, vara förödmjukande eller 

kränkande. Studiens etiska värdegrund bygger på de fyra huvudkrav från 

Vetenskapsrådet (2004), informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.	

Informationskravet innebär att uppgiftslämnare och deltagare i studien ska informeras 

om deras roll i studien och vilka villkor som gäller för att medverka. Det är viktigt att 

upplysa deltagarna om att studien är helt frivillig och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Vi har haft för avsikt att noga redovisa studiens syfte, vilka 

bidrag som studien kan tänkas ge samt att trycka på den aspekten att de som medverkar 

på intet sätt ska utsättas för risker, obehag eller skada till följd av deras medverkan. 

Denna information tillhandahölls vid urvalet och i samband med att intervjuerna 

utfördes.	

Samtyckeskravet hanterades på liknande sätt som informationskravet, genom att trycka 

på studiens transparens och att syftet är att skapa djupare förståelse för hur 

kvasimarknader styrs. Att deltagarna under alla omständigheter själva bestämmer sin 

delaktighet i studien, hur länge och på vilka villkor. Möjligheten till att avbryta sitt 

deltagande ska inte innebära några negativa konsekvenser. Det är av största vikt att den 

som deltar inte känner sig tvingad att fortsätta, för att på så sätt förhindra ett 

beroendeförhållande mellan forskaren och respondenten.	

Konfidentialitetskravet innebär att säkerställa att personuppgifter inte hanteras felaktigt 

eller att obehöriga personer kommer åt materialet. I de fall som deltagarna kan tänkas 

identifieras utifrån deras svar har en dialog förts med deltagarna för att visa att studien 

inte utförs för att hänga ut någon. Några av respondenterna har på grund av sin 

befattning eller organisatoriska tillhörighet efterfrågat att få vara anonyma i studien. Det 

insamlade materialet har behandlats med yttersta konfidentialitet och lagrats på 

lösenordskyddade datorer och nätverk.	

Nyttjandekravet behandlar problematiken med spridning och användandet av uppgifter 

till andra ändamål än studiens syfte. Insamlade personuppgifter får ej användas som 

underlag till beslut eller åtgärder som direkt påverkar den som deltar. För att säkerställa 

att nyttjandekravet uppfylls har alla deltagare informerats om studiens syfte, villkor 

samt hur och vad det insamlade materialet kommer att användas till. 
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2.7 	Analysmetod		
Det finns tre steg enligt Namey et al. i Guest och MacQueen (2007) som bryter ner 

processen för att göra analysen mer överskådlig. Det första steget är reduktion av data, 

vilket innebär att irrelevant information och insamlad empirisk data elimineras vilket 

gör den mer lättöverskådlig. Det andra steget är att organisera och strukturera upp 

empirin vilket gör att samband och slutsatser kan dras från materialet. Det sista steget 

innebär att kunna ta fram studiens slutsats och resultat utifrån de föregående stegen. 

Enligt Kvale (1997) inleds analysarbetet redan under insamlingen av teorin vilket 

innebar att vi hade vår teoretiska referensram i bakhuvudet när vi genomförde våra 

intervjuer. En kvalitativ analys fokuserar huvudsakligen på ökad förståelse och tolkning 

av empiriska data som samlats in genom fallstudie (Rienecker & Jörgensen, 2011).	

Det insamlade empiriska materialet har transkriberats, dels för återkoppling men även 

för att underlätta tolkning av materialet. Eftersom studien är ute efter att beskriva och 

förstå hur kvasimarknader styrs, är det både respondenternas personliga åsikter och 

tolkningar som är i fokus, men även vår subjektiva bild av situationen och tolkningar av 

materialet. När vi transkriberat det insamlande materialet, kategoriserades det efter vad 

Kvale (1997) benämner som tematisering. Metoden innebar att vi delade upp empirin 

efter kategorier där vi utgick från den teoretiska referensramen. Denna kategorisering 

gjordes enligt studiens huvudområden som är offentlig styrning, kvasimarknader, 

transaktionskostnadsteori och ekonomistyrning för att erhålla bättre struktur och 

överblick över det insamlade empiriska materialet. 

När vi samlat in och kategoriserat materialet genomförde vi en narrativ strukturering. 

Anledningen till det var för att belysa olika perspektiv på kvasimarknaderna och att en 

narrativ struktur tillät oss att sammanfoga empirin med teorin för analys. Att använda 

sig av en narrativ strukturering menar Kvale (1997) tillåter respondenten att beskriva 

och förklara sin uppfattning om en specifik situation. Vilket vi anser är i linje med 

studiens vetenskapliga filosofi, hermeneutiken. 
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Vår analysmetod har således följt Kvales (1997) sex steg för att erhålla struktur, 

överblick och hög kvalitet i det empiriska materialet.	

Steg 1: Den intervjuade beskriver sin upplevelse av frågorna och ämnet.	

Steg 2: Den intervjuade personen börjar inse det faktiska problemet som undersöks.	

Steg 3: Intervjuaren koncentrerar frågorna och söker exempel på problemet.	

Steg 4: Det transkriberade materialet tolkas och struktureras.	

Steg 5: Återkoppling sker till intervjuade personen med transkriberat material för ett 

eventuellt förtydligande eller utveckling av resonemang.	

Steg 6: Analys av den intervjuade personens handlande och insikter som erhållits till 

följd av intervjun.	

Vid en narrativ analys är en tydlig tidsöversikt viktigt, det vill säga att de intervjuade 

skall berätta sin syn på problemet i kronologisk ordning. Det är något vi frångick och 

fokuserade istället på våra tre teoretiska huvudområden New public management, 

kvasimarknad och ekonomistyrning. Det innebar att den kronologiska ordningen 

varierade mellan intervjuerna eftersom respondenternas subjektiva tolkning var det 

essentiella (Namey et al, 2007). Det tillät oss att ställa följdfrågor och be respondenterna 

att utveckla sina svar kring de områden vi ansåg var av intresse. 
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3 Teoretisk	referensram	
I den teoretiska referensramen ska vi ge läsaren djupare förståelse för de teorier vi 

ämnar använda tillsammans med insamlad empiri i analysen. Den teoretiska 

referensramen inleds med genomgång av paradigmet New Public Management, de 

stora strömmingarna som ligger till grund för den förändrade synen på offentlig sektor 

och skapandet av kvasimarknader. För att få förståelse för kvasimarknader och hur de 

styrs krävs det en inblick i hur statens roll har kommit att förändras med avseende på 

dess styrning. Vidare ges exempel, innebörd och karaktärsdrag av kvasimarknader samt 

liknande klassificeringar som anses relevanta för studien. För att kunna analysera 

vilken typ av ekonomistyrning som används i praktiken krävs en inblick i vad för typ av 

interorganisatoriska relationer och styrmönster som kan existera samt en teoretisk 

genomgång av ekonomistyrning.	

3.1 New	Public	Management	

3.1.1 	Uppkomst	

För att förstå ursprunget och grunden till skapandet av kvasimarknader och den 

problematik som kan uppstå krävs det en överblick över de strömningar som har färgat 

och påverkat offentlig sektor de senaste decennierna. New Public Management har vuxit 

fram de senaste årtiondena vilket berodde på att det blev populärt att genomföra 

förändringar för hur offentliga verksamheter skall styras och övervakas (Hood, 1995). 

De problem som upplevdes i offentlig sektor var effektivitetsproblem, vilket New 

Public Management ansågs kunna motverka och förbättra (Gregory, 1995). 	

Begreppet New Public Management kan ses som ett paraplykoncept och innefattar ett 

brett spektra av privata management teorier och tankar om den privata sektorns fördelar, 

vilka har inneburit enorma förändringar av offentlig sektor (McLaughlin et al., 2005; 

Power, 1997). Den offentliga sektorns roll har skiftat från en konservativ och 

övervakande beslutsroll, vars huvudsyfte var att motverka korruption, mot att efterlikna 

privatägda företag för att skapa effektiva organisationer (Hood, 1991). 

Sammanfattningsvis handlar New Public Management om ett ökat fokus på effektivitet 

och konkurrensprövning, genom att implementera modeller konstruerade för privat 

sektor (Hood, 1991). 	
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3.1.2 Förändring	av	offentlig	sektor	

De tankegångar som kännetecknar New Public Management har kommit att förändra 

statens roll och i vad man kan definiera som offentlig styrning. Genom att särskilja 

offentlig styrning och ekonomistyrning, vilket behandlas senare i kapitlet, anser vi att 

det bidrar till ökad förståelse för hur marknaderna är uppbyggda. Vilka relationer som 

existerar och hur ansvarsfördelningen ser ut. Governance, offentlig styrning, menar 

Leftwich (1993) är de politiska strukturer, ekonomiska relationer och regler som 

används för att styra produktion och leverans av samhällstjänster. Vilket kan 

sammanfattas som ett system av politiska och socioekonomiska relationer. 

Världsbanken väljer att definiera begreppet governance som:	

"The	 manner	 in	 which	 public	 officials	 and	 institutions	 acquire	 and	 exercise	 the	
authority	to	shape	public	policy	and	provide	public	goods	and	services".	

(Kaufmann	&	Kraay	2008,	6)	
 

I sin definition av begreppet governance som självorganiserade och interorganisatoriska 

nätverk, bygger Rhodes (2007) sitt resonemang kring organisationernas interdependens, 

resursutbyte, marknadernas spelregler och den ökade autonomin från staten. Utifrån ett 

nätverksperspektiv menar de att offentlig styrning är något som uppkommer till följd av 

interaktioner och inte utav tvingande kontroll ovanifrån (Pierre & Peters, 2000). Kjær 

(2011b) anser att Rhodes (1996) definition av governance som självstyrande nätverk är 

för smal. Eftersom den antar en viss typ av styrstruktur och därmed utesluter vissa 

former av organisationer som inte kan klassificeras som nätverk (Kjær, 2011b). Att 

konceptualisera offentlig styrning som en form av nätverk kan vara problematiskt då det 

existerar skillnader mellan olika policyområden och länder med hänsyn till dess 

förändrade styrprocesser (Pierre & Peters, 2000). 	

I sitt försök till en bredare definition av begreppet governance, det vill säga offentlig 

styrning, väljer Kjær (2011a) att se det utifrån ett institutionellt perspektiv. March och 

Olsen (1995) menar att ur ett institutionellt perspektiv handlar governance om att 

påverka de ramverk som medborgare och tjänstemän agerar inom och som formar det 

civila samhällets institutioner. Att se offentlig styrning utifrån ett institutionellt 

perspektiv menar Kjær (2011a) öppnar upp för att kunna studera de skiftande gränserna 

mellan stat och samhälle. Governance, offentlig styrning, är ett nygammalt begrepp som 

enligt Montin och Hedlund (2009) används för att beskriva, förstå och förklara statens 
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roll i utvecklingen mot en allt mer komplex samhällsstyrning. Alltså den separation 

mellan stat och välfärdssamhället som Milward och Provan (2000) väljer att benämna 

the Hollow State.	

3.1.3 Kritik	mot	New	Public	Management	

Kritik har riktats mot New Public Management eftersom jakten på att finna 

effektiviseringsmöjligheter har inneburit att tidigare väl fungerande offentliga 

organisationer har brutits upp. Privata tillämpningar överfördes till offentlig sektor utan 

kunskap eller förståelse för dess konsekvenser (De Bruijn, 2002; Dunleavy et al., 2006). 

Det är problematiskt att överföra privat management teorier till offentlig sektor som ett 

enhetligt koncept eller modell, då det i många fall måste anpassas till lokala och 

nationella kulturer och strukturer (Hood & Peters, 2004). Hood och Peters (2004) 

hävdar att nationella och lokala skillnader påverkar möjligheten för att kunna införa 

New Public Management inspirerade reformer och förändringar.	

Enligt Boyne (2002) är skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer 

betydligt större än likheterna, de strukturella skillnaderna i hur de är uppbyggda är 

väsentlig då offentliga organisationer ofta är mycket komplexa med många intressenter. 

De privata organisationerna å andra sidan har oftast en tydlig ägarstruktur, vilket gör att 

när de här tankegångarna skall överföras till offentliga organisationer kan kostnaden 

överstiga nyttan (Boyne et al., 2004). Enligt Skålén (2004) visar empiriska bevis att 

New Public Management skapar en heterogen, föränderlig och dynamisk organisation 

istället för stabil och trygg organisation som kännetecknar offentlig sektor (Skålén, 

2004).	

3.2 Kvasimarknad	
Då studien har sitt fokus i att beskriva och förstå hur kvasimarknader styrs krävs det en 

genomgång av vad som kännetecknar denna marknadsform. Hur kvasimarknader skiljer 

sig från vad som kan benämnas som en konventionell marknad samt vilka olika typer av 

klassificeringar som särskiljer denna marknadsform. Tillsammans med New Public 

Management och hur offentlig styrning har förändrats så utgör de tillsammans den 

spelplan som de olika aktörerna verkar inom. 	
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För att kunna definiera kvasimarknad bör ställning först tas för vad som kan klassas 

som en konventionell marknad (McMaster, 2002). Författaren menar att teoretiker utgår 

från och särskiljer kvasimarknaden mot den konventionella marknaden, vilket gör att 

den bör definieras (McMaster, 2002). En välkänd definition av en så kallad 

konventionell marknad är att marknaden strävar efter jämnvikt. Utifrån denna definition 

menar Ménard (1995) att marknaden bör förstås som att individer gemensamt sluter 

förenliga avtal. Sett ur ett neoklassiskt perspektiv menar man att marknaden strävar 

efter att uppnå jämnvikt då alla resurser antas utnyttjas optimalt (Kaldor, 1972). 

Hodgson (1998) beskriver den konventionella marknaden som en plats där utbyte av 

varor och tjänster sker organiserat och institutionaliserat, produkter förhandlas och 

prissätts mellan den säljande och köpande parten.	

Införandet av kvasimarknader har inneburit att privata och offentliga aktörer 

konkurrerar på samma marknad. Det finns enligt Kähkönen (2010) fem kriterier som 

särskiljer kvasimarknader från den konventionella marknadsformen:	

- Att en kvasimarknad är etablerad och underhålls av offentlig sektor.	

- Målet med produkterna eller tjänsterna är att främja välfärden i landet.	

- Offentlig sektor står för alla processer för tjänsten det vill säga att de är 

övervakare, beställare och utförare.	

- Det kan finnas flera olika utförare på en kvasimarknad, privata, offentliga eller 

icke vinstdrivande.	

- Brukarna eller slutkonsumenten av tjänsterna betalar inte utifrån användandet, 

utan pengar flödar mellan offentlig sektor och utförare.	

Den största skillnaden som särskiljer kvasimarknaden, från den konventionella 

marknaden, är att staten, landsting och kommuner finansierar tjänsterna (Nordgren, 

2010; Kastberg, 2008; Hurri et al., 2016). Anledningen till varför denna marknadsform 

har uppstått är enligt Le Grand (2009) att den monopolistiska marknaden ofta beskrivs 

som ineffektiv utifrån kvalité och resursfördelning. Ett kriterium för att marknaden skall 

fungera som helhet är enligt Le Grand och Barlett (1993) att alla parter på marknaden 

innehar samma information rörande kostnad och kvalité på produkterna eller tjänsterna. 

Karsio och Anttonen	(2013) väljer att särskilja två typer av kvasimarknader, intern och 

extern. Den interna kvasimarknaden kan yttra sig i form av att kommunen står som 

upphandlande part och leverantör av till exempel personal och administrativa tjänster. 
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Denna definition belyser aspekten av att arbetet eller tjänsten inte måste vara utlejd eller 

outsourcad för att kunna klassificeras som kvasimarknad (Le Grand & Barlett, 1993). 

Det kan enligt författarna samtidigt existera interna och externa varianter av outsourcing 

eller kontraktering av tjänster (Karsio & Anttonen, 2013).	En situation som har blivit 

allt vanligare är att offentlig sektor utvecklas mot en form av hybridisering (Grohs, 

2014). Enligt Billis (2010) influeras hybrida organisationer av dess omständigheter och 

omgivning, vilket innebär att marknaden, staten och aktörer samverkar och agerar på 

samma marknad. Hybrida marknader, likt tidigare definition av kvasimarknad, kräver 

att aktörerna samverkar. Enligt Grohs (2014) finns det tre huvudsakliga element som 

särskiljer en hybrid marknad från den konventionella: 	

- Förutsättningen för att samordna alla aktörer involverar hög kommunikation och 

tillit mellan parterna.	

- De offentliga organisationerna behöver anpassas efter varje situation och mot 

varje aktör för att kunna övervaka och kontrollera marknaden.	

- Organisationen struktureras med ett hierarkiskt beslutsfattande i kombination 

med relativt autonoma aktörer.	

En vanlig synonym när kvasimarknader diskuteras är kontraktering av välfärdstjänster. 

En viktig skiljelinje som nämns av Hurri et al. (2016) är att kontraktering kan finnas i 

form av utförare egen regi eller helt kontrakterat till oberoende företag. Enligt 

Kähkönen (2005) kan relationen mellan offentlig sektor och andra utförare skilja sig 

beroende på innehållet i det förhandlade avtalet. Vad som ingår i detta kontrakt 

definierar det faktiska förhållande och samarbetet mellan parterna, vilket gör att 

skillnader i förutsättningar kan finnas på samma marknad för olika aktörer.	

Det existerar enligt Kastberg (2016) kriterier som behöver uppfyllas för att marknaden 

skall fungera effektivt ur ett aktörsperspektiv. De kriterier som nämns för att marknaden 

skall fungera är tillit, tydliga befogenheter och god kommunikation. Enligt Grafton et al. 

(2011) och Kurunmäki och Miller (2011) finns det två grundläggande aspekter som bör 

tas hänsyn till när kvasimarknader diskuteras. Det första är att offentlig sektor ofta 

grundar sig på strikt hierarkiska relationer och beslutsfattande. Det andra som belyses är 

att inblandade aktörer inte alltid har möjlighet att avsluta samarbetet eller relationen 

som skapats till offentlig sektor. 	
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Det har framförts kritik mot något som benämns Cream skimming. Begreppet innebär 

att kommunen på en kvasimarknad väljer utförare genom att välja de som 

tillhandahåller tjänsten till lägsta möjliga kostnad (Goldsmith & Eggers, 2004). Det 

innebär att kostnaderna minskar och vinsterna ökar, vilket har mötts av stor kritik. 

Kritiken riktar sig mot de utförare som väljer de kunder som är mest lönsamma att 

hantera, istället för att kunden väljer den aktören som kan leverera bästa service (Le 

Grand & Barlett, 1993).	

3.3 Interorganisatoriska	relationer	
Som tidigare nämnts har spelplanen och förutsättningarna förändrats för offentlig 

sektor. Att kunna samordna och styra utgör en mycket viktig del i hur effektivt offentlig 

sektor organiseras. Skiftet från en monopolistisk roll, som tidigare kännetecknade 

offentlig sektor, innebär ett större fokus på hur privata och offentliga aktörer styrs och 

samverkar. När den konventionella marknaden överges uppstår det enligt Dekker (2004) 

olika former av organisationsrelationer, antingen i form av hierarkisk styrning eller så 

kallad hybridstyrning. Koordinationen sker inte centralt som vid hierarkisk styrning 

eller av marknadens utbud och efterfråga, koordination uppkommer istället av att två 

parter söker en interaktiv lösning (Håkansson & Lind, 2004). 

Interorganisatoriskstyrning eller som Dekker (2004) väljer att kalla det hybridstyrning, 

existerar i flera former av interorganisatoriska relationer. Exempel på 

interorganisatoriska relationer är bland annat joint venture, upphandlingar, franchising, 

licensavtal och interorganisatoriska nätverk (Dekker, 2004). Nätverk, här likställt med 

interorganisatoriska relationer, är mer än endast bilaterala överenskommelser eller 

allianser (Tomkins, 2001). Nätverk uppkommer och bygger på en komplex kombination 

av relationer och allianser som innefattar allt från intima partnerskap, simpla 

transaktioner mellan köpare och säljare till rena informationsutbyten (Tomkins, 2001).	

Interorganisatoriska relationer ställer krav på insyn och information om varandras 

verksamhet för att denna typ av överenskommelser ska fungera (Håkansson & Lind, 

2004). Vid förtroendebaserad styrning, här synonymt med hybridstyrning, är tillit den 

avgörande kontrollmekanismen mellan avtalande parter (Van der Meer-Kooistra  & 

Vosselman, 2000). Tomkins (2001) menar att förtroende och tillit, ur engelskans trust, 

är en fundamental del i det sociala livet. Att förtroende tillåter oss att agera utan tillgång 

till all information och agera i situationer präglade av osäkerhet. Bachmann (2001) 
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hävdar att förtroende kan uppkomma utan att vara beroende av individuella 

interaktioner eller långa personliga relationer. Ur ett institutionellt perspektiv 

uppkommer förtroendet av de spelregler som existerar och utav de kollektiva 

förväntningarna. För att kunna förstå relationer krävs insyn inom vilka gränser 

förtroendet existerar (Tomkins, 2001). 	

Förtroende skapar samtidigt en situation av osäkerhet och risk då endera parten väljer 

att lita på en annan aktör med begränsad information om den andra partens framtida 

beteende (Bachmann, 2001). Das och Teng (2001) belyser två risker kopplat till 

förtroende, relational risk och performance risk. Relational risk uppstår när sannolikhet 

och konsekvens i ett samarbete inte är tillfredsställande. Konflikter uppkommer på 

grund av avvikande intressen som ej överensstämmer med partnerns och kan yttra sig i 

form av manipulation, undanhållande av information eller att man tillskansar sig 

resurser (Das & Teng, 2001). Förtroende är enligt Gulati och Singh (1998) en 

användbar mekanism för att handskas med osäkerhet eftersom osäkerhet kan ge upphov 

till beteendemässiga risker. Oavsett hur väl man skyddar sig med kontrakt kan 

förtroende bidra till att minska risker och osäkerhet kopplat till relationen. Risker 

kopplat till själva utförandet av samarbetet benämner Das och Teng (2001) som 

performance risk, vilka är de faktorer som kan påverka relationens slutresultat såsom 

ökad konkurrens, efterfrågesvängningar, förändrade regelverk och bristande kompetens 

hos samarbetsparten. 	

Fortsättningsvis menar Gulati och Singh (1998) att förtroende kan bidra till att minska 

koordineringskostnader inom interorganisatoriska relationer främst i situationer där 

resurser och aktiviteter hos parterna är beroende av varandra. Kontroll kan uppnås 

genom en kombination av kontrollmekanismer som är i linje med organisationens 

styrstruktur, en mix av formell och informell kontroll och genom att bygga förtroende 

(Langfield-Smith, 2008). Vad författaren syftar på är att styrstrukturer och dess utfall 

sker genom avsiktliga val men att skapa förtroende är en mycket mer komplex process. 

Luhmann (1979) hävdar att legala åtgärder och sanktioner är ett av de mest effektiva 

verktyg för att hantera avsaknad av tillit mellan parter och bidrar till att minska riskerna 

för oönskat utfall.	
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3.4 Ekonomistyrning	
Ekonomistyrning kan skilja sig avsevärt beroende på organisatoriska förutsättningar, 

organisationsstruktur och omvärldsmiljö. För att kunna förstå hur kvasimarknader styrs 

krävs det en distinktion mellan de olika former av ekonomistyrning som går att 

tillämpa. Ekonomistyrning har utvecklats genom åren från att bara behandla formell och 

finansiellt kvantifierbar data som beslutsstöd till användandet av extern information 

som stöd samt informell personal och social kontroll (Chenhall, 2003). 

Kontrollmekanismer och aktiviteter är en del av grunden och dess struktur inom alla 

organisationer (Daft & Macintosh, 1984). Det är samlingen av kontrollmekanismer som 

bildar ekonomistyrningen (Merchant & Van der Stede, 2012). Valet av kontrollsystem 

styrs i stor utsträckning av organisationsformen och vilken sektor de agerar inom, till 

exempel bör styrningen inom tillverkningsindustrin skilja sig från den hos offentliga 

organisationer med hänsyn till organisatoriska skillnader (Ouchi, 1979). Lowe (1971) 

betonar betydelsen av beteendemässiga och sociologiska faktorer inom 

ekonomistyrning. Ouchi (1979) hävdar att tydligheten i utvärderingen samt graden av 

målkongruens är två centrala faktorer vid valet av kontroll och dess effektivitet. 	

Ekonomistyrning handlar om att påverka och styra de anställda så att det handlar i 

organisationens intresse (Merchant & Van der Stede, 2012). Kontroll är enligt 

Flamholtz och Das (1985) den process där organisationen försöker påverka individer att 

agera för att uppnå organisationens mål, det vill säga målkongruens. Ur ett sociologiskt 

perspektiv handlar således ekonomistyrning om att ge individer lämpliga verktyg för att 

uppfylla sina mål (Chenhall, 2003). Den samlade uppfattningen om vad 

ekonomistyrning är, anses vara de verktyg och mekanismer som används för att påverka 

individer för att bidra och uppnå organisationens mål (Speklé, 2001). Kontrollsystem 

används för en mängd olika syften: granskning, lärande, signalsystem, restriktioner, 

övervakning och motivation. Trots tydliga skillnader faller dessa processer under en och 

samma benämning, det vill säga ekonomistyrning (Simons, 1990).  	

Langfield-Smith (1997) menar att stor del av forskningen inom ekonomistyrning kretsar 

kring begreppet kontroll, vad som klassas som formell och informell kontroll. Formell 

kontroll innefattar aktiviteter såsom formell planering, datainsamling och system för att 

förse ledningen med information om organisationens aktiviteter (Daft & Macintosh, 

1984). Formell kontroll är de medvetna och uttalade mekanismer som används vid 
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planering och kontroll såsom budgetar och variansanalys (Chenhall et al., 2011). Till 

formell kontroll hör resultatstyrning och handlingsstyrning (Merchant & Van der Stede, 

2012). Vid handlingsstyrning används regler och standardiserade processer för att 

övervaka individens beteende, resultatstyrning involverar den process där prestationer 

mäts och övervakas för att styra individens beteende (Langfield-Smith, 2008). Informell 

kontroll handlar om de oskrivna regler och policys som finns inom organisationen och 

härstammar ofta från dess organisationskultur (Langfield-Smith, 1997). Merchant och 

Van der Stede (2012) väljer att klassa social styrning som informell kontroll. Hur 

organisationen aktivt väljer medarbetare och låter den kultur som existerar inom 

organisationen påverka och styra medarbetarnas beteende.	

3.4.1 Resultatstyrning	

Resultatstyrning används för att kontrollera och påverka medarbetarna inom 

organisationen, genom att mäta, utvärdera och belöna prestationer som är i linje med 

organisationens mål (Merchant & Van der Stede, 2012; Mahama, 2006; Langfield & 

Smith, 2003; Caglio & Ditillo, 2008). Den vanligaste formen av belöning som används 

vid resultatstyrning är monetär kompensation (Bruns & McKinnon, 1992; Merchant & 

Van der Stede, 2012). För att resultatstyrning ska fungera förutsätter det tydliga och 

konkreta krav på vad som förväntas av medarbetarna, vilket krävs för att kunna mäta, 

utvärdera och belöna medarbetarna (Merchant & Van Der Stede, 2012). Det krävs 

riktlinjer i form av dokument eller stadgar för att medarbetarna konkret skall förstå vad 

de mäts och utvärderas på (Ouchi, 1979). Resultatstyrning är enligt Caglio och Ditillo 

(2008) synonymt med hierarkiskt hård styrning där kontrollen är hård och övervakande, 

den enskilde medarbetaren eller en grupp av anställda belönas utifrån det faktiska 

utfallet. Inom resultatstyrning användes ofta finansiella data när man mäter och 

utvärderar prestationer, denna typ av resultatstyrning har dock kritiserats eftersom det 

kan främja oetiskt beteende hos medarbetarna (Merchant & Van der Stede, 2012). Att 

resultatstyrning kan skapa och möjliggöra för manipulation som ställer den granskade i 

bättre favör genom till exempel periodisering av intäkter och kostnader som snedvrider 

det faktiska resultatet (Merchant & Van der Stede, 2012; Chow et al., 1996). 	

I de situationer som prestationer eller mål är svåra att kvantifiera får istället denna 

styrning en mer lös karaktär, fokus är istället på personlig utvärdering snarare än det 

finansiella resultatet (Merchant & Van Der Stede, 2012; Håkansson & Lind, 2004). På 
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grund av offentliga organisationers tvetydiga mål till följd av många inblandade 

intressenter och komplexa organisationsstrukturer fokuserar sällan organisationen på 

länken mellan process och slutprodukt. Enligt Schwartz och Deber (2015) innebär det 

svårigheter att applicera resultatstyrning vid utvärdering av produktion av tjänster inom 

offentliga organisationer.	

3.4.2 Handlingsstyrning	

Handlingsstyrning är betraktat som ett av de hårdare styrsätten i avseende på kontroll av 

medarbetare, där organisationen aktivt specificerar hur de ska och får agera (Merchant 

& Van Der Stede, 2012; Langfield-Smith & Smith, 2003; Rahaman & Lawrence, 2001). 

Handlingsstyrning innebär att styra eller kontrollera individers beteende inom 

organisationen genom att begränsa möjligheten för medarbetarna att ta beslut som inte 

är kongruenta med organisationens mål (Aziz et al, 2015). Det existerar enligt Merchant 

och Van Der Stede (2012) olika grader handlingsstyrning, men att det kretsar kring 

medarbetarnas ansvarsskyldighet och deras förpliktelser gentemot organisationen. 

Enligt Kraus och Lind i Hopper et al. (2007) är dokument för vad som är önskvärt 

beteende inom en organisation av yttersta vikt. Denna typ av dokument fungerar bäst i 

interorganisatoriska miljöer där behov av kontroll uppstår på grund av parternas 

avvikande mål och viljor (Merchant & Van Der Stede, 2012; Caglio & Ditillo, 2008). 

Handlingsstyrning är lämplig i en organisation där möjligheten att mäta kvantifierbara 

resultat är låg, till exempel i tjänsteorganisationer (Hogget, 1996). För att denna typ av 

styrning skall fungera krävs det att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och 

vilka befogenheter de har, det krävs tydliga riktlinjer för vad som är önskvärt och 

accepterat beteende (Trevinyo-Rodriguez, 2007; Ouchi, 1977; Merchant & Van Der 

Stede, 2012). 	

Kritiker menar att handlingsstyrning hämmar innovativt tänkande, flexibilitet och att 

informationsflödet blir långsammare eftersom information flödar hierarkiskt genom 

organisationen (Langfield-Smith & Smith, 2003). Handlingsstyrning och 

resultatstyrning, som är två hårda former av styrning, lämpar sig oftast bäst i tydligt 

hierarkiska organisationer och strukturer eftersom det grundar sig i tydliga regler och 

standardiserade processer (Langfield-Smith & Smith, 2003). Till skillnad från de två 

tidigare styrformerna existerar social styrning, eller kulturell styrning som det också 
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kallas, vilken kännetecknas av dess informella och mjukare kontrollmekanismer 

(Merchant & Van der Stede, 2012). 

3.4.3 Social	Styrning	

Social styrning har egentligen två syften, för det första handlar det om att aktivt 

delegera ut ansvar samt att ge medarbetarna möjlighet att styra själva, för att på så sätt 

öka motivation (Langfield-Smith & Smith, 2003; Merchant & Van Der Stede, 2007). 

Det som ligger till grund för denna typ av styrning är medarbetarens inneboende vilja 

att kunna kontrollera sin arbetssituation (Day, 2014). 	

Den sociala styrningen skiljer sig mycket från handlingsstyrning och resultatstyrning då 

beslut och önskat beteende bestäms av individen själv. Det gör att den sociala 

styrningen blir mindre hierarkisk och formell (Ouchi, 1979; Merchant & Van Der Stede, 

2012). Denna typ av styrning är mindre formell men kräver samtidigt att de anställda är 

fullt införstådda med vad som förväntas av dem och vilka mål som skall uppfyllas 

(Langfield-Smith & Smith, 2003; Merchant & Van Der Stede, 2007). För att 

socialstyrning ska fungera utifrån organisationens mål krävs det rätt person på rätt plats, 

att de har adekvat kompetens och att de resurser som krävs för att de ska kunna utföra 

sina uppgifter finns (Merchant & Van Der Stede, 2012).	

Socialstyrning fungerar bäst då medarbetarnas mål är kongruent med organisationens. 

Motivation genom att arbeta mot ett gemensamt mål utgör kontrollfunktionen inom 

organisationen, samt att medarbetarna kontrollerar varandra (Merchant & Van Der 

Stede, 2012; Broadbent et al., 1996). Ett vanligt verktyg inom social styrning är Code of 

Conduct, en form av praxis på hur medarbetare bör uppföra sig inom organisationen i 

samband med till exempel kundrelationer, etiska aspekter och arbetsplatssäkerhet 

(Merchant & Van Der Stede, 2012).	 	
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Tabell	2	-	Sammanfattning	av	ekonomistyrningen,	dess	karaktärsdrag	samt	vilka	risker	de	
förknippas	med	

 
Karaktärsdrag Kriterier för 

uppfyllelse Risker 

Resultatstyrning 

• Formell 
• Fokus på 

prestationsmätning 
• Ofta monetär 

kompensation 
• Budget och övrig 

finansiell data vid 
uppföljning 

• Tydlig koppling 
mellan input och 
output 

• Tydliga krav på 
vad som mäts och 
utvärderas 

• Data 
manipulation 

• Kortsiktigt fokus 
i verksamheten 

Handlingsstyrning 

• Formell 
• Fokus på att begränsa det 

anställdas 
handlingsutrymme 

• Dokument, stadgar och 
avtal som avgör 
medarbetarnas 
befogenheter och ansvar 

• Att de anställda vet 
sina behörigheter 
och befogenheter 
inom 
organisationen 

• Hämmar 
flexibilitet och 
innovativt 
tänkande 

Social styrning 

• Informell 
• Fokus på individens 

ansvarstagande 
• Code of Conduct 

beskriver önskvärt 
beteende inom 
organisationen 

• Individens mål är 
kongruent med 
organisationens 

• Att medarbetarna 
inte delar 
organisationens 
mål och därmed 
handlar utifrån 
eget syfte. 

3.5 Transaktionskostnadsteori	

3.5.1 Vad	påverkar	styrningen?	

För att kunna klassificera vilken typ av styrning som lämpar sig på gymnasie- och 

hemtjänstmarknaden använder vi oss av transaktionskostnadsteorin. Det innebär att 

distinktioner behöver göras beroende på tjänsten eller transaktionens karaktär utifrån tre 

parametrar som diskuteras i följande avsnitt. Vosselman (2003) hävdar att det inte är 

lämpligt att använda sig av ett neoklassiskt perspektiv när man studerar förändringar av 

ekonomistyrning. Sett ur ett neoklassiskt perspektiv är organisationen summan av dess 

primära produktion eller syfte, ur ett organisationsekonomiskt perspektiv väljer man att 

se på organisationen som ett spindelnät av överenskommelser eller som en styrstruktur 

(Vosselman, 2003; Langfield-Smith & Smith, 2003). Inom transaktionskostnadsteori 

menar man att en organisation konstruerar ekonomistyrningen till följd av de system 

som ger lägst transaktionskostnader för att övervaka de (Williamson, 1991). 
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Transaktionskostnader uppkommer som en konsekvens av ingående parters behov av att 

övervaka och kontrollera att uppgiften utförs samt att samarbetspartnern följer det som 

avtalats (Ding et al., 2013). Valet av ekonomistyrning är alltså beroende av den relation 

som existerar mellan parterna och som en konsekvens av detta väljer organisationen den 

mest lämpliga styrningen för att minska kostnader som härrör från transaktionerna (Van 

der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000).	

Enligt Williamson (1991) påverkas transaktionskostnaderna av tre faktorer som han 

väljer att benämna asset specificity, uncertainty och frequency. Asset specificity, 

tillgångsspecificering, är i vilken utsträckning parterna är beroende och bundna av 

varandra, vad värdet hade varit på tillgången ifall den använts till annat än samarbetet 

(Langfield-Smith, 2008). Ökad tillgångsspecificering ställer högre krav på mer 

noggrann styrning för att undvika opportunistiskt beteende (Dekker, 2008). 

Tillgångsspecificering menar Langfield-Smith och Smith (2003) har stor betydelse för 

att förklara de val som en organisation gör när de konstruerar sin styrstruktur. Asset 

uncertainty är den osäkerhet som är kopplad till tillgången och dess transaktion, det vill 

säga den informationsasymetri som kan uppstå mellan parter. Osäkerhet beror ofta på 

transaktionsmiljön, tekniska och marknadsekonomiska fluktuationer, samt osäkerhet 

kring parternas förväntade beteende (Dekker, 2008). Asset frequency, i den frekvens 

som transaktionerna utförs, har betydelse för transaktionskostnaderna eftersom de kan 

förstärka de problem som uppstår till följd av de kontrakt som slutits (Speklé, 2001). 

Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) hävdar att ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv kan interorganisatoriska samarbeten ta sig olika former och 

att skillnader och mönster i sig påverkar vilken typ av kontrollmekanismer som används 

inom organisationen. 

3.5.2 Styrmönster	

Beroende på hur transaktionen eller tjänsten karaktäriseras utifrån 

tillgångsspecificering, osäkerhet och frekvens får det implikationer för vilken typ av 

styrmönster som är dominerande. Det styrmönster som är dominerande påverkar i sin 

tur vilken typ av ekonomistyrning som är lämplig att använda teoretiskt. 

Transaktionskostnadsteorin utgår ifrån att det existerar tre typer av strukturer för att 

styra transaktioner, marknad, hierarkisk och hybrid karaktär (Speklé, 2001; Ouchi, 

1979). I interorganisatoriska sammanhang där parterna är beroende av varandra och 
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extensiv kommunikation fodras, menar Langfield-Smith och Smith (2003) att den 

tidigare nämnda definition av de tre styrstrukturerna, då hybridstyrning, inte är adekvat. 

De menar att dessa styrstrukturer istället bör definieras som styrmönster och skall 

kategoriseras som marknadsbaserat styrmönster, byråkratiskt styrmönster eller 

förtroendebaserat styrmönster (Dekker, 2004; Van Der Meer-Kooistra & Vosselman, 

2000; Langfield-Smith & Smith, 2003).  Enligt Langefield-Smith och Smith (2003) ger 

den utvecklade formen av hybridstyrning, det vill säga förtroendebaserat styrmönster, 

en mer nyanserad bild av transaktionskostnaden rörande tillit och den miljö där 

transaktionen genomförs. 	

Det som identifierar vilket styrmönster som är mest lämpligt, avgörs genom att 

undersöka i vilken utsträckning aktörer är beroende och bundna av varandra, det vill 

säga tillgångsspecificeringen (Dekker, 2004; Langfield-Smith & Smith, 2003). En 

relation som kännetecknas av högt beroende och hög grad av osäkerhet, innebär att ett 

byråkratiskt styrmönster är att föredra då transaktionen kräver extensiv övervakning och 

kontroll (Langfield- Smith & Smith, 2003; Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 

2000). I interorganisatoriska miljöer där omgivningen ständigt är föränderlig, kan 

styrmönster skifta över tid, där dock av de tre tidigare nämnda styrmönstren alltid är 

dominerande (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000; Langfield-Smith, 2008).	

Marknadsbaserat eller byråkratiskt styrmönster är lämpligast att kombinera med 

resultat- och handlingsstyrning. Eftersom relationen antingen förknippas med högt 

beroende eller låg tillit mellan parterna, vilket ställer högre krav på övervakning och 

kontroll (Ouchi, 1979; Speklé, 2001). I ett förtroendebaserat styrmönster där tillit och 

värderingar har stor inverkan på interaktionen är det inte lämpligt att använda sig av 

hårda styrmedel likt resultat- och handlingsstyrning. Det lämpar sig då bättre att 

kombinera med social styrning som speglar den öppenhet och tillit som krävs för att det 

styrmönstret skall fungera (Ouchi, 1979; Langfield-Smith & Smith 2003; Langfield-

Smith, 2008).	

3.6.2.1	Marknadsbaserat	styrmönster	

Marknadsbaserat styrmönster samstämmer med klassisk kontraktslag, att handlande 

parters identitet är irrelevant då det ej existerar en relation mellan dem, marknaden 

kännetecknas och styrs av formella avtal och hårda förhandlingar (David & Han, 2004).  

Marknadsbaserad styrning kräver inga detaljerade kontrakt, inga specifika 
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kontrollmekanismer eller institutionella strukturer då transaktionerna kännetecknas av 

låg tillgångsspecificering och stort utbud (Langfield-Smith & Smith, 2003). Sett ur ett 

neoklassiskt perspektiv maximerar konsumenter och producenter sin egen nytta 

oberoende av varandra trots marknadsfluktuationer (Williamson, 1991). 

Marknadsbaserat styrmönster uppkommer och är beroende av fri konkurrens (Speklé, 

2001). I sin renaste form menar Ouchi (1997) att marknaden som styrmekanism är 

effektiv, priset representerar all nödvändig information för effektivt beslutsfattande. 

Priset är kopplat till standardiserade aktiviteter och outputs (Langfield-Smith & Smith, 

2003). Marknaden är med hänsyn till dess adaptionsförmåga ett slags under i vilken den 

når jämvikt efter prisförändringar, både konsumenter och producenter har starka 

incitament att reducera kostnader och anpassa sig effektivt (Williamson, 1991). 

Marknaden som styrmönster är beroende av fri konkurrens för att fungera till skillnad 

från byråkratiskt styrmönster som förlitar sig på auktoritet (Langfield-Smith & Smith, 

2003). Marknadsbaserat och byråkratiskt styrmönster är varandras motpoler 

(Williamson, 1991). Ouchi (1979) menar att marknaden som styrning aldrig existerar 

självständigt utan att det uppstår en blandning med byråkratiskt styrmönster. Den 

upphandlande parten bestämmer inte ett pris för att sedan utföra sporadisk uppföljning 

utan Ouchi (1979) förklarar de som att ett kontrakt sluts och ansvaret för kontroll 

delegeras nedåt inom organisationen, därav uppstår kombinationen mellan de två 

styrmönstren.	

3.6.2.2	Byråkratiskt	styrmönster	

Enlig Bachmann (2001) vilar det byråkratiska styrmönstret på en hierarkisk struktur, då 

beslut tas långt upp i organisationen för att sedan förmedlas ut till de lägre nivåerna. 

Byråkratiskt styrmönster är ett lämpligt styrsätt där processer och aktiviteter är lätta att 

övervaka, utvärdera och att transaktionerna kännetecknas av relativt låg osäkerhet 

(Langfield-Smith & Smith, 2003; Speklé, 2001). Styrmönstret kräver tydliga riktlinjer 

och standarder som anger vad som förväntas av de anställda vilket möjliggör för 

kontroll (Hodgson, 2004). Vid byråkratiskt styrmönster avsäger sig den anställda en viss 

mån av sin autonomi inom organisationen och ger där med sin överordnade makt att 

bestämma över arbetsuppgifter och övervaka resultat (Ouchi, 1979). För att den 

byråkratiska styrningen ska fungera krävs det enligt Ouchi (1979) att de överordnade 

innehar legitim makt att bestämma och övervaka. Byråkratiskt styrmönster är ett 

långsiktigt styrsätt som passar bra i offentliga organisationer där relationer mellan parter 
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är långsiktiga och verkar utan konkurrens (Langfield-Smith, 2008; Geyskens et al., 

2006). För att kunna kontrollera dessa processer och aktiviteter är kontinuerlig 

uppföljning av yttersta vikt. Det krävs mycket tydlig information för att detta 

styrmönster skall kunna vara effektiv och genomförbart (Vosselman 2002). Det är 

viktigt för alla parter att det finns definierat vad som förväntas av dem (Ouchi, 1979). 

Vanligtvis specificeras krav och förväntningar i kontrakt eller avtal som sedan används 

vid övervakning och uppföljning (Langfield-Smith & Smith, 2003; Vosselman, 2002). 	

3.6.2.3	Förtroendebaserat	styrmönster	

Förtroendebaserat styrmönster bör tillämpas då organisationens omgivning präglas av 

förändring och osäkerhet (Vosselman, 2002). Styrmönstret lämpar sig bäst då 

marknadens framtid är svårbedömd, vid svårigheter att mäta utfallet kvantitativt eller 

om relationen kännetecknas av hög tillgångsspecificering (Meer-Kooistra & Vosselman, 

2000; Langfield-Smith & Smith, 2003). En dominerande mekanism för att denna 

styrform skall fungera är förtroende eller tillit då organisationen kan ses som ett nätverk 

där alla inblandade har en relation till varandra. Dessa nätverk eller förtroenden skapas 

genom kontrakt, relationer eller outsourcing (Langfield-Smith, 2008). Relationen 

mellan organisationerna fungerar som ramverk för att genom kommunikation och 

ömsesidig tillit utvecklas till kontrakt mellan parterna (Van der Meer-Kooistra & 

Vosselman, 2000). Sättet att styra skapar stark samhörighet och bygger på tillit, att 

parterna strävar mot samma mål och delar liknande vision (Vosselman, 2009). En 

förutsättning för att denna styrform ska fungera är att det existerar personlig kontakt och 

kommunikation mellan de inblandande samarbetsparterna (Van der Meer-Kooistra & 

Vosselman, 2000). En nackdel med förtroendebaserat styrmönster kan uppkomma när 

en part vill bryta sig ur kontraktet eller relationen, vilket då är förenat med höga 

kostnader. När kontrakt bryts uppstår det kostnader till följd av att man tvingas söka nya 

kontakter och kontrakt (Langfield & Smith, 2003).  
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Tabell	3	–	Teoretiskt	kombinationsmöjligheter	av	styrmönster	och	ekonomistyrning 

Styrmönster/Ekonomistyrning	 Resultatstyrning	 Handlingsstyrning	 Social styrning	

Marknadsbaserat	 X	 X	 	

Byråkratiskt	 X	 X	 	

Förtroendebaserat	 	 	 X	
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4 Empiri	

Kapitlet inleds med en kort ingress som sammanfattar det aktuella marknadsläget, vilka 

som ansvarar för uppföljningen samt hur transaktionerna sköts mellan beställare och 

marknadsaktör.	 Det empiriska materialet är uppdelat efter respektive marknad, 

gymnasie- och hemtjänstmarknaden, för att skildra respondenternas egen bild och 

tolkning. Strukturen i det empiriska materialet har liknande upplägg som den teoretiska 

referensramen. Först inleds kapitlet med hur marknadssituationen ser ut och 

utvecklingen på marknaden. Där efter följer skillnader i verksamhetskrav och 

avslutningsvis den faktiska verksamhetsuppföljningen.	

4.1 Ingress	

4.1.1 Stockholm	Stads	gymnasiemarknad	

Gymnasiemarknaden är uppdelad på total 93 gymnasieskolor i Stockholms stad. Det 

finns 26 kommunala skolor och 67 fristående skolor (Stockholm Stad, 2016a). Inom 

KSL samverkansavtal ingår drygt 175 av Storstockholms gymnasieskolor (KSL, 

2015a). Eleverna ansöker till gymnasieskolan via Gymnasieantagningens webbplats 

senast den 15 februari (Stockholm Stad, 2016a). Det är regering och riksdagen som 

sätter upp mål och riktlinjer för den svenska skolan samtidigt som kommunen ansvarar 

för genomförandet. Skolinspektionen kontrollerar och granskar alla huvudmän, skolor i 

både egen och privat regi, vid tillsyn säkerställs att skolorna följer rådande lagstiftning 

samt att de har möjlighet att använda sanktioner vid brister i verksamheten 

(Skolinspektionen, 2015). Inom kommunerna ansvarar respektive förvaltning för mål, 

uppföljning, utvärdering och utveckling av gymnasieskolan, se bilaga 2 (Stockholm 

Stad, 2015a). De fristående skolorna finansieras genom kommunala bidrag, det vill säga 

elevpengen, från elevens hemkommun (Stockholm Stad, 2015a). För de skolor som 

ingår i kommuner i Stockholms läns samverkansavtal, registreras eleverna i en 

gemensam databas, Ungdoms- och elevdatabasen. Betalningar sker automatiskt via 

systemet samt att underlag ges till folkbokföringskommun för att hantera strukturtillägg 

(KSL, 2015c).	Transaktion av elevpengen till friskolor sker senast den 22 i respektive 

månad med undantag för juni och december (KSL, 2015b).	
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4.1.2 Stockholm	Stads	hemtjänstmarknad	

Hemtjänstmarkanden är uppdelad på totalt 210 hemtjänstutförare i Stockholms stad. Det 

finns 26 utförare i egen regi och 184 privata utförare (Stockholms stad, u.å.). 

Marknaden är reglerad med avtal som sluts med Äldreförvaltningen för att bedriva 

hemtjänst, där kraven och förväntningarna mot utföraren stipulerats. Alla utförare svarar 

mot Äldreförvaltningen som är bestämmande och kontrollerande instans, där 

uppföljningen av verksamheten utförs av Äldreförvaltningen, se bilaga 3 (Stockholms 

stad, 2016b). Avtalet ligger till grund för verksamhetsuppföljningen, Äldreförvaltningen 

granskar den dagliga verksamheten, utförarnas ekonomiska och finansiella ställning 

vilket slutligen resultera i förbättringsrapporter (Stockholm Stad, 2015b). Inom 

hemtjänsten transfereras pengarna till utförarna från kommunen då utförarna fakturerat 

det faktiska antalet utförda hemtjänsttimmar via registreringssystemet ParaGå, vilket 

görs en gång i månaden (Stockholm Stad, 2016c).  	
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4.2 Gymnasiemarknaden	

4.2.1 Marknadssituation	

4.2.1.1	Utveckling	i	Stockholm	

Gymnasiedirektören Jan Holmqvist och utbildningsanalytikern Per Janson, på 

Utbildningsförvaltningen, berättar att utvecklingen mot det system vi har idag inom 

Stockholms län började någon gång tidigt 80-tal, där idén om elevens eller 

medborgarnas valfrihet skulle leda till ökat utbud och kvalité. Enligt 

gymnasiedirektören har den svenska skolmarknaden på kort tid öppnats upp avsevärt. 

Sverige är ett av det få länder i världen som har öppnat upp för marknadskrafterna så 

pass mycket, vilket gör att Sverige sticker ut i internationell jämförelse. 

Gymnasiedirektören menar att det är något som upplevs som konstigt av omvärlden då 

Sverige traditionellt sett upplevts som en halvsocialistisk stat. Enligt 

gymnasiedirektören är det Sverige och Chile som gått längst gällande 

marknadsorienteringen av skolverksamheten.	

Gymnasiedirektören hävdar att de kommunala beslutsfattarna egentligen har väldigt lite 

att säga till om vid friskoleetableringar, de kan endast yttra sig om konsekvensen av 

friskolornas verksamhet. Det resonemanget stöds av en friskolerektor som beskriver den 

situation som uppstått i Stockholm som:	

“(...)	det	finns	betydligt	fler	elever	som	vill	gå	på	innerstadsskolor	än	vad	det	finns	
platser	och	därför	är	det	ju	svårt	för	kommuner	att	hävda	att:	nä	det	behövs	inte,	
det	här	är	en	inverkan	på	vår	egen	verksamhet.”		

(Friskolerektor)	

Det är en politisk fråga vare sig kommunen är positiv eller ej till friskolor, vilket styrs 

av den sittande majoriteten. Utvecklingen och konsekvensen av det fria skolvalet i 

Stockholmsområdet uttrycker gymnasiedirektören som:	

“(...)	 jag	 har	 sagt	 det	 flera	 gånger	 förut	 att	 och	det	 kan	 jag	göra	här	 också,	 att	
visste	politikerna	1989-90	hur	konsekvenserna	skulle	bli	av	det	fria	skolvalet,	då	är	
jag	inte	så	säker	på	att	man	hade	gått	så	här	långt.”		

(Jan	Holmqvist,	Gymnasiedirektör)	
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Enligt alla respondenter har kommunerna i Stockholms län beslutat att 

gymnasieskolorna ska ingå i ett länsförbund. Alla elever som är folkbokförda i 

Stockholms län kan söka sig till de gymnasieskolor som innefattas av avtalet. 

Valfrihetssystemet för elevernas antagningsprocess har samtidigt en samordnande 

funktion som en friskolerektor berättar:	

“Man	 har	 också	 skapat	 en	 gemensam	elevdatabas	 så	 att	 alla	 elever	 som	börjar	
gymnasiet	 går	 in	 i	 den	 här	 elevdatabasen.	 Sen	 utifrån	 vad	 de	 väljer	 och	 blir	
antagna	så	är	det	 liksom	en,	 i	databasen	framgår	det	också	vilken	kommun	som	
skall	betala	vilket	belopp	till	vilken	skola.	Så	att	allt	det	här	 regleras	 i	databasen	
och	det	förenklar	framförallt	för	eleverna	men	även	enormt	mycket	för	kommuner	
och	skolor.”		

(Friskolerektor)	

4.2.1.2	Konsekvenser	av	marknaden	

En kommunal rektor menar att när marknaden släpptes fri saknades det initialt krav på 

hur verksamhetens skulle bedrivas. Rektorn uttrycker det som att statsmakterna har varit 

dåliga på att formulera regler och begränsningar. Avsaknaden av krav som ställdes på 

friskolornas kvalité innebar att det blev för enkelt och fritt att starta utbildning. Enligt en 

friskolerektor var det väldigt populärt att hantera skolverksamheten som rena företag i 

början av friskoleboomen, utan direkt förståelse för verksamheten:	

“Det	föll	inte	alltid	så	väl	ut,	för	att	det	är	en	så	komplex	verksamhet	och	det	är	så	
många	 olika	 aktörer	 man	 har	 att	 jobba	 emot	 och	 det	 är	 så	 svårt	 att	 inte	 vara	
insatt	i	skolverksamhet	och	sedan	leda	skolverksamhet.”		

(Friskolerektor)	

På utbildningsförvaltningen hävdar de att valfrihetsystem på gymnasiemarknaden bidrar 

till ökad segregation i Stockholmsområdet. Allt fler söker sig in till Stockholms 

innerstads gymnasieskolor vilket driver upp antagningskraven. På grund av den 

överhettade marknaden i innerstaden leder det till att de får stänga skolor i ytterområden 

vilket ytterligare späder på segregation. Både gymnasiedirektören och 

utbildningsanalytikern anser att det fria skolvalet driver på denna problematik av 

segregation. Att man retoriskt från politiskt håll snarare väljer att benämna det som 

boendesegregation och att det då inte existerar någon skolsegregation. 

Gymnasiedirektören beskriver situationen som:	

“För	det	är	ändå	de	 försekomna	eleverna	 från	socioekonomiskt	 svaga	områdena	
som	söker	sig	bort	i	första	hand	och	kvar	blir	dom	som	är	socioekonomiskt	svaga	
som	 inte	 har	 några	 studietraditioner	 och	 så	 vidare	 och	 då	 blir,	 då	 ökar	
segregeringen.”		
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(Jan	Holmqvist,	Gymnasiedirektör)	

4.2.2 Verksamhetskrav	

4.2.2.1	Syftet	med	gymnasieskolan	

Syftet med den svenska skolverksamheten är uttryckt i skollagen och avser att skapa 

goda samhällsmedborgare:	

“4	§	Utbildningen	inom	skolväsendet	syftar	till	att	barn	och	elever	ska	inhämta	och	
utveckla	kunskaper	och	värden.	Den	ska	 främja	alla	barns	och	elevers	utveckling	
och	 lärande	 samt	 en	 livslång	 lust	 att	 lära.	 Utbildningen	 ska	 också	 förmedla	 och	
förankra	 respekt	 för	 de	 mänskliga	 rättigheterna	 och	 de	 grundläggande	
demokratiska	värderingar	som	det	svenska	samhället	vilar	på.”		

(Skollag,	2010:800)	

Respondenterna uppger att det utifrån skollagen inte är någon skillnad i de krav som 

ställs på den kommunala kontra friskolan. Enligt en kommunal rektor har den svenska 

skolan i uppgift att skapa goda samhällsmedborgare. Rektorn menar att alla inte är 

beredda att leva upp till detta eller ens förstår vad det innebär. För att kunna säkerställa 

att mål och verksamhetsplaner följs hävdar gymnasiedirektören att det är extremt viktigt 

att rektorerna inser och förstår vad som förväntas av dem i deras verksamhet. 	

4.2.2.2	Krav	på	marknadsaktörerna	

I grund och botten har den kommunala och friskolan samma krav på sig, enligt en 

friskolerektor. Det är i första hand de nationella styrdokumenten och skollagen som styr 

deras verksamhet. Tydliga krav som ställs på verksamheten oavsett regiform från 

statligt håll, är rektorernas kompetens och lärarnas behörighet. Vilket bekräftas av en 

friskolerektor:	

“För	det	 första	måste	 ju	alla	 som	 jobbar	som	rektorer	påbörja,	huvudmannen	är	
skyldig	 att	 se	 till	 att	 rektorerna	 påbörjar	 rektorsutbildningen	 eller	
rektorsprogrammet.”	

(Friskolerektor)	

Skolhälsovården är exempel på ett område som man styr hårt över och ska enligt 

gymnasiedirektören fungera som en stödfunktion för att eleverna skall kunna prestera 

efter bästa möjliga förmåga. Trots att kommunerna betalar totalt mer än 300 000 kr i 

elevpeng per elev för totalt tre års gymnasiestudier, kan kommunerna ställa väldigt få 

krav på friskolorna. En friskolerektor uttrycker det som att Stockholm och kommunerna 
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har väldigt lite att säga till om, det är endast i speciella fall som kommunen har något att 

säga till om gällande friskolans verksamhet:	

“Dom	kan	ha	en	del	att	säga	till	om	när	det	gäller	att	om	elever	skall	gå	ett	fjärde	
läsår,	alltså	om	eleverna	inte	har	fixat	sina	studier	på	tre	år	som	är	det	normala.”		

(Friskolerektor)	

För skola i egen regi ställs det ytterligare krav från kommunerna på verksamheten 

förutom de nationella kraven. Vilket yttrar sig i form av bestämda procentmål att 

uppfylla gällande exempelvis betyg, frånvaro, antalet med examen och avklarade 

kurser. Den kommunala skolan utsätts även för direkta politiska påtryckningar. Inom 

Stockholm Stad berättar en kommunal rektor att kommunen har uttryckt krav på att 

skolorna aktivt ska arbeta för att ta en större andel elever till skolan i egen regi. Hur 

skolorna ska gå tillväga och vart elever ska hämtas ifrån har politikerna inte specificerat, 

utan det finns endast uttryckt i form av en procentsats. Samma rektor menar att det 

komplexa systemet är oerhört svårt att överblicka. Den komplexitet som skapas på 

grund av att styrningen är så pass differentierad kan göra det svårt för många rektorer att 

förstå vad som förväntas av dem.	

4.2.2.3	Kommunens	totalansvar	

Respondenterna beskriver att den kommunala skolan har ett tvådelat krav och ansvar. 

Dels konkurrerar den kommunala skolan med friskolorna på liknande premisser med 

hänsyn till valfrihetssystemet och marknadsformen. Dock menar alla respondenter att 

denna marknad eller de krav som ställs är snedvridna då den kommunala skolan har ett 

folkbokföringsansvar för alla elever, som inte friskolan har, vilket belyses av en 

kommunal rektor:	

“Hyggligt	 många	 Stockholms	 elever	 eller	 som	 vi	 säger	 folkbokförda,		
som	den	tekniska	termen	är	i	Stockholm,	går	på	friskolor.	Friskolan	kan	ju	i	värsta	
fall,	 går	 dom	 ju	 i	 kaputt,	 dom	 går	 i	 konkurs	 och	 då	 plötsligt	 står		
Stockholm	stad	där	och	ska	ta	hand	om	dom	eleverna.”		

(Kommunal	rektor)	

Gymnasiedirektören beskriver sig som väldigt luttrad gällande friskolan, men att de 

fristående skolorna fungerar som en buffert vid stora populationssvängningar. 

Stockholm står inför stora elevökningar inom den närmsta framtiden, på grund av 

befolkningsökning och antalet nyanlända gymnasieelever. Till följd av den ökade 

tillströmningen av elever har kommuner tvingats skapa fler platser ute på 

gymnasieskolorna i länet. Vad gäller friskolornas roll i det hela har gymnasiedirektör 
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den senaste tiden fått vända sig till friskolorna för att kunna hantera situationen med det 

ökade antalet nyanlända gymnasieelever. Eftersom friskolorna normalt sett inte får ta 

hand om nyanlända i sin skolverksamhet.	

En kommunal rektor berättar att i Göteborg har man tagit ett gemensamt beslut med 

friskolorna om att tillsammans hantera situationen med den ökade andelen nyanlända 

gymnasieelever. Eftersom den kommunala skolan har totalansvar menar 

gymnasiedirektören att de tvingas att ha överkapacitet för att kunna samordna 

marknaden. Orsaken är den osäkerhet i de fall som friskolor väljer att flytta sin 

verksamhet eller går i konkurs. På grund av kommunens folkbokföringsansvar och 

marknadens komplexitet upplever en friskolerektor konkurrenssituationen som märklig. 

Friskolan kan i större utsträckning nischa sig mot tydligare elevsegment samtidigt som 

kommunen måste tillgodose behovet hos de svagaste och mest utsatta grupperna. En 

friskolerektor menar att de bör sträva mot någon form av jämlikhet på marknaden och 

uttrycker att skolmarknaden skulle kunna förbättras i fall Stockholm stad använde sig av 

upphandling. Att det skulle bidra till konkurrens på lika villkor för kommunen och 

friskolorna om skolverksamheten istället lades ut på entreprenad.	

4.2.3 Verksamhetsuppföljning	

4.2.3.1	Insyn	

Gymnasiedirektören menar att kommunaliseringen av skolan har lett till att statens 

detaljstyrning har minskat och en övergång till en mer målstyrd organisation har skett. 

Samtidigt som kommunerna nu har större ansvar för verksamheten, har staten det 

yttersta ansvaret för den nationella skolverksamheten. En kommunal rektor upplever det 

som att styrleden från regering och riksdag, det vill säga staten, till den kommunala 

skolan är tydligare jämfört med den kommunala kopplingen till friskolan. På grund av 

att friskolan endast svarar mot de nationella kraven hämmar de kommunens möjligheter 

till insyn i friskoleverksamheten. Samtidigt påverkas den kommunala skolan från två 

håll, dels från de nationella kraven samt att de måste förhålla sig till kommunens 

direktiv och kommunallagen. 
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Figur	1	-	Egen	framtagen	illustration	över	insyn	och	informationsflöde	inom	
gymnasiemarknaden 

Gällande den insyn som kommunerna har i friskoleverksamheten uttrycks det i 
skollagen som: 
 

34	 §	 Den	 kommun	 där	 den	 fristående	 skolan	 är	 belägen	 har	 rätt	 till	 insyn	 i	
verksamheten	så	att	kommunen	ska	kunna	fullgöra	sina	skyldigheter	enligt	denna	
lag	och	tillgodose	allmänhetens	behov	av	insyn.		

Lag	(2014:903)	

Enligt en friskolerektor har kommunen i själva verket liten eller ingen inverkan på hur 

verksamheten bedrivs i friskolorna. Kommunen kan efterfråga ett insynsbesök i 

friskoleverksamheten eftersom de står som finansiär av elevpengen, men de har ingen 

rätt att göra nedslag, tillslag och utfärda vite mot friskolor som inte sköter sig. 

Situationen beskrivs av samma friskolerektor som:	

“Gentemot	kommunen	har	vi	 ju	 ingen	uppföljning	alls	mer	än	att	kommunen	vill	
att	 eleverna	 ska,	 eh	 dom	 vill	 ju	 ha	 någon	 slags	 valuta	 på	 elevpengen.	 Så	 de	 vill	
helst	inte	ha	tillbaka	en	elev	som	inte	har	några	betyg	eller	sådär.”		

(Friskolerektor)	

Det finns få konkreta exempel där samarbete och samordning faktiskt existerar mellan 

friskolor och kommunala skolor. Avsaknad av ett extensivt utbyte mellan skolor menar 

en kommunal rektor beror på är att den kommunala skolan och friskolan i yttersta mått 

mätt är konkurrenter. En friskolerektor berättar att man från kommunens sida har 

försökt initiera och bjuda in till olika frivilliga samarbetsytor och nätverksträffar. 

Tanken med träffarna är att kunna lyfta problem och frågor för gemensam diskussion, 

dock är det få som tar vara på möjligheten enligt en friskolerektor:	
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“Det	är	en	ganska	dålig	uppslutning	om	man	 jämför	med	hur	många	skolor	som	
finns	med	privata	aktörer	i	Stockholm.	Så	är	det	ju	en	försvinnande	liten	del	som	är	
på	de	nätverksträffarna.”	

(Friskolerektor)	

4.2.3.2	Uppföljningsprocess	

Tillsyn av skolverksamheterna utförs enligt en kommunal rektor vart femte år, numera 

görs det oftare, vart tredje till vart femte år. Tre till fyra personer från Skolinspektionen 

besöker skolan i cirka en till två veckor. Före tillsynen begär de att få in all existerande 

dokumentation, åtgärdsprogram och liknande. Under inspektionen besöker de lektioner, 

pratar med rektorer, lärare, elever, elevhälsovård och övrig personal. De utför också 

spontana intervjuer med elever i korridoren. Efter inspektionen skrivs en rapport med 

fokus på de brister som uppdagats och hur den dagliga driften kan komma att begränsas. 

En skriftlig rapport lämnas med krav på förbättringar, existerar det allvarliga brister 

lämnas en erinran om vite. Det är huvudmannen för skolverksamheten som är 

betalningsskyldig. Konsekvenserna beskrivs av en friskolerektor som:	

“Skolinspektionen	kommer	ju	och	gör	en	regelbunden	tillsyn	av	alla	skolor	i	Sverige	
och	dom	har	 ju	möjlighet	att	göra	nedslag,	tillslag	och	till	och	med	utfärda	vite	 i	
vissa	fall	för	att	stänga	skolor.	Periodvis,	visstid	eller	permanent.”		

(Friskolerektor)	

Den kommunala gymnasieverksamheten följs inte bara upp från Skolinspektionen utan 

även från kommunen. Enligt en kommunal rektor utvärderas de krav som kommunen 

ställer på skolor i egen regi utifrån verksamhetsplaner med hjälp av datoriserade system. 

En verksamhetsplan upprättas i början av januari och baseras på föregående år, den 

innefattar de riktlinjer som verksamheten ska följa. I augusti skrivs en tertialrapport och 

i december skrivs en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsplanen och 

rapporterna ligger till grund för den resultatdialog som förs mellan rektorerna och 

kommunen. Resultatdialogen sker mellan rektor, gymnasiechefen och 

gymnasiedirektören i ett uppåtgående informationsflöde. Den andra resultatdialogen 

som sker på våren, strömmar ner där gymnasiedirektören initierar samtal med 

gymnasiechefen som sedan leder ner till rektorsnivå. En kommunal rektor menar att 

denna process öppnar upp för en tvåvägs kommunikation, men att det inte existerar 

någon klar koppling mellan måluppfyllelse och konsekvenser, i de fall uppfyllelse av 

mål uteblir.	
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En friskolerektor berättar att skolan har nationella krav på att leverera och rapportera in 

betyg och nationella prov. En del av proven rättas centralt samt att betygen används vid 

jämförelse med de nationella provresultaten för att upptäcka om det existerar stora 

diskrepanser dem emellan. Relationen mellan betyg och de nationella proven undersöks 

för att bedöma och utvärdera skolverksamheten. Gymnasiedirektören upplever 

gymnasiemarknadens styrning som komplex på grund av marknadens utformning, de 

lagar som styr skolverksamheten samt de kommunala påtryckningarna. En 

friskolerektor upplever det som en väldigt diffus resultatstyrning. Friskolor har enbart 

ett uppföljningsansvar gentemot staten, det vill säga Skolinspektionen. Den diffusa 

resultatstyrningen menar friskolerektorn grundar sig på att betyg och nationella 

provresultat säger väldigt lite om vad som har uppnåtts. Rektorn ställer sig själv frågan, 

vad för added value har skolgången egentligen bidragit med. Elevernas förkunskaper 

med hänsyn till tidigare grundskolebetyg, studiemotivation och andra externa faktorer är 

alla viktiga komponenter till det slutgiltiga resultatet eller slutprodukten, elevens 

skolgång och avgångsbetyg. Rektorn anser att marknaden saknar relevanta 

jämförelsetal. En kommunal rektor menar att skolverksamheten inte handlar om att 

producera x antal bilar utan elever, vilket skapar problematik när man ska styra och 

utvärdera gymnasieverksamheten.	
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4.3 Hemtjänstmarknaden	

4.3.1 Marknadssituation	

4.3.1.1	Utveckling	i	Stockholm	

Christina Österling och Anita Cronholm, strateger på Äldreförvaltningen Stockholm 

Stad, beskriver hur Täby och Nacka kommun var tidigt ute med att certifiera utförare då 

det funnits önskemål om ökad valfrihet inom hemtjänsten. År 2002 infördes 

valfrihetsystem, då enligt LOU, i Stockholm Stad. Strategerna Österling och Cronholm 

menar att det är marknaden som drivit fram användandet av LOV. År 2009-2011 

upplevde de en stor peak i antalet ansökningar om att bli hemtjänstutförare. 

Anledningen till det var att LOV marknadsfördes på nationell nivå. En bidragande orsak 

till varför LOV har kommit att befästa sin roll inom Stockholm, anser de är på grund av 

det borgliga styret som haft majoritet de senaste åtta åren.	

Från Äldreförvaltningens sida upplever de att marknaden håller på att sätta sig. 

Strategerna menar att det tar några år innan alla som inte bör bedriva hemtjänst eller 

företag sållat bort sig själva. Att många nya utförare helt enkelt saknar kunskap om 

själva verksamheten, det vill säga att bedriva hemtjänst, till skillnad från andra som kan 

sakna kunskap i att driva företag. Enligt en privat verksamhetschef är de hårdare kraven 

från Äldreförvaltningen en viktig faktor till att marknaden håller på och stabilisera sig:	

“Vi	 har	 ju	 en	 beställare	 som	 ställer	 tuffare	 krav,	 man	 skärper	 till	 avtalet	 alltså	
grundavtalet	 med	 att	 till	 exempel	 att	 man	 inte	 kommer	 få	 ersättningar	 för	
avböjda	besök.”		

(Privat	verksamhetschef)	

I dagsläget uppskattar strategen Österling att 78 % av kunderna har valt privata utförare, 

samtidigt anser hon att blandningen av privata och offentliga utförare är något som 

kommer att bestå. Alla respondenter upplever att trenden går mot färre mer 

specialiserade företag och utförare. Blandning av att bedriva hemtjänst, personlig 

assistans och HVB hem, samtidigt som de har stora upptagningsområden, är något som 

Äldreförvaltningen tror kommer att minska i framtiden. En privat verksamhetschef 

menar att i en marknadsekonomi kommer det alltid att finnas företag som försöker ta sig 

in på marknaden:	
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“Någonstans	måste	man	börja,	bara	för	att	man	är	liten	behöver	det	inte	betyda	
att	man	inte	är	en	extremt	seriös	part.	Utan	någonstans	börjar	alla	och	det	måste	
finnas	utrymme.”		

(Privat	verksamhetschef)	

4.3.1.2	Konsekvenser	av	marknaden	

Äldreförvaltningen är positivt inställda till att marknaden har öppnats upp för privata 

aktörer. Strategerna Österling och Cronholm menar att kommunala och privata utförare 

triggar varandra att utvecklas. De menar att hög effektivitet och hög kvalitet hänger 

ihop, att många privata utförare förstår vikten av bra personalhantering, struktur och 

effektivare resursanvändning. En konsekvens av att det ökade antalet utförare har lett 

till att Äldreförvaltningen bjuder in till informationsträffar för alla nya utförare en gång 

i månaden. Informationsträffarna används för att informera om vilka krav och ansvar 

som ställs på utförare, samt innebörden av att bedriva hemtjänst. En kommunal 

enhetschef som har lång erfarenhet inom hemtjänsten upplever både för- och nackdelar 

med konkurrensen, en fördel är att det har ställt högre krav på deras och andras 

verksamheter. Nackdelarna beskriver enhetschefen enligt följande: 	

“(...)	Nackdelarna	jag	kan	se	är	att,	eller	framförallt	för	brukare,	är	att	det	finns	för	
mycket	att	välja	på,	man	ser	inte	skogen	för	alla	träd.”		

(Kommunal	enhetschef)	

Strategen Österling upplever att skillnaderna i organisationsform skapar problem. De 

privata utförarna har inte samma stöd eller ingår inte i samma paraplyorganisation som 

de kommunala utförarna. Det får konsekvensen att de påverkas i olika utsträckning i 

sämre tider. I extrema fall kan de privata tänkas gå i konkurs, samtidigt som de 

kommunala endast kan behöva göra nedskärningar.	

Historiskt sett har ansvaret för godkännande av förfrågningsunderlag och nya utförare 

legat på kommunfullmäktige, stadsdirektören. Valfrihetssystemet i Stockholm är ett av 

de äldsta och enligt strategen Österling arbetar de nu med att lägga ut mer ansvar på 

fackförvaltningarna. Möjligheten ses nu över att lägga ut ansvaret på äldrenämnden, då 

den politiska majoriteten har uttryckt en vilja om ökad decentralisering.	
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4.3.2 Verksamhetskrav	

4.3.2.1	Syftet	med	hemtjänsten	

Syftet med Stockholm stads hemtjänst baseras på dess värdegrund:	

“Äldreomsorgen	 i	 Stockholms	 stad	 ska	 präglas	 av	 självbestämmande,	
individualisering	och	valfrihet.	Utformningen	av	det	 stöd	som	ges	ska	 inriktas	på	
att	äldre	personer	 får	 leva	ett	 värdigt	 liv	och	känna	välbefinnande,	 trygghet	och	
meningsfullhet.”		

(Stockholms	stads	Värdegrund)	

Utifrån den gemensamma värdegrund som existerar gällande mål och syfte med 

verksamheten, är uppfattningen att verksamhet skall bedrivas med kunden i fokus. Det 

är en åsikt som delas och lyfts fram av alla respondenter i studien och som en privat 

verksamhetschef uttrycker det:	

“Det	är	min	och	den	bilden	som	jag	får	utav	Stadsdelsförvaltningen	också,	att	det	
är	 en	 gemensam	 åsikt	 om	 att	 det	 är	 en	 brukare	 i	 centrum	 som	 gäller,	 vi	 ska	
tillsammans	leverera	bra	kvalité.”		

(Privat	verksamhetschef)	

4.3.2.2	Krav	på	marknadsaktörerna	

Enligt strategerna på Äldreförvaltningen existerar det inga skillnader i grundavtalet som 

både privata och offentliga utförare verkar efter. Några exempel på de krav som ställs är 

enligt en privat verksamhetschef att det ska finnas en angiven chef och att de ska arbeta 

efter den nationella värdegrunden som är nedbruten till Stockholms kontext. Det 

existerar dock skillnader i vad för typ av tjänster som den kommunala kontra privata 

hemtjänsten kan och får utföra. Till exempel får inte offentliga utförare, enligt 

kommunallagen, konkurrera med att erbjuda tilläggstjänster så som nattjour eller 

hushållsnära tjänster utöver det som stipulerats i avtalet. Detta bekräftas av en 

kommunal enhetschef:	

“Eftersom	jag	är	enhetschef	för	en	hemtjänstfirma	som	utför	hemtjänst,	så	gör	jag	
inom	citationstecken	bara	det	 som	 jag	har	 fått	 i	uppdrag	att	göra.	Det	vill	 säga,	
jag	ger	inte	andra	några	som	helst	uppdrag.”		

(Kommunal	enhetschef)	

Enligt utförarna är bland annat personalens utbildningsnivå ett krav som ställs från 

Äldreförvaltningen, personalen ska ha vårdbiträdesutbildning som lägst men helst 

undersköterskeutbildning. Strategen Cronholm berättar att de granskar utbildningsnivån 

hos alla utförare och Äldreförvaltningen kräver att personalen minst ska ha 600 poäng 
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från vård- och omsorgsutbildning. I dagsläget upplever en privat verksamhetschef 

svårigheter för de flesta utförare att följa avtalet med hänsyn till de krav som ställs på 

personalens kompetens. Samma chef hävdar att problematik av denna karaktär 

diskuteras kontinuerligt i den dialog som förs med stadsförvaltningen. Utifrån den 

dialog som förs skapar de handlings- och åtgärdsprogram för att visa att det inte endast 

är en pappersprodukt. Avtalens innebörd beskrivs av en privat verksamhetschef: 	

“I	 vårt	 grundavtal	 för	 att	 driva	 hemtjänst	 så	 finns	 det	 massor	 av	 stipulerade	
grundkrav	på	kvalitets	 ledningssystem	och	att	man	ska	utföra	det	man	 lovar	och	
så	grunden	baseras	ju	på	avtalet	som	du	stiftat	med	Stockholms	stad.”		

(Privat	verksamhetschef).	

På Äldreförvaltningen upplever de att LOV är en smidig och modern form av 

upphandling. Avtalen kan kontinuerligt förändras under avtalstiden och är inte 

tidsbundna likt LOU upphandlingar. Avtalen var tidigare tidsbundna men på grund av 

den enorma administration som krävdes vid förnyelse, för både förvaltning och utförare, 

använder sig Äldreförvaltningen numer av tillsvidareavtal med uppsägningsrätt. 

Uppsägningstiden för utförarna är tre månader efter att ett avtal har förändrats. 

Hemtjänstverksamheten och avtalen anpassas ständigt efter rådande lagar och 

förordningar, ett exempel på detta är bland annat avböjda kundbesök:	

“I	dagsläget	så	har	vi	rätt	att	avböja	besök	i	dörren	då	kunden	säger	“nej	 jag	vill	
inte	ha	hjälp”	så	får	vi	fortfarande	betalt.	Nu	pratar	dom	om	att	det	här	kommer	
försvinna.	Så	håller	dom	på	att	se	över	hur	man	kan	ta	bort	det	utan	att	påverkar	
oss	för	hårt.”		

(Privat	verksamhetschef)	

Äldreförvaltningen har befogenhet att häva avtal och utesluta utförare från att bedriva 

hemtjänst i fem år. Strategen Österling berättar att grunderna till uteslutning oftast, men 

inte alltid, är kopplat till verksamhetsutövningen. Alla respondenterna menar att det är 

viktigt att beställaren använder sig av rätt förfrågningsunderlag, samt att de är noga med 

att specificera vilka krav som ställs på utförarna. En privat verksamhetschef ser de som 

en självklarhet att det bör finnas kollektivavtal för att bedriva verksamhet i Stockholm 

stad. Kollektivavtal är något som har diskuterats politiskt, det är inget krav som dom 

kan ställa, dock så kan de lyfta ur vissa delar till de avtalen som de sluter med utförarna 

berättar strategen Österling. 
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4.3.2.3	Kommunens	totalansvar	

Strategerna på Äldreförvaltningen menar att det är kommunen som har det yttersta 

ansvaret för sina invånare och att alla får tillgång till hemtjänst. De menar att det är ett 

ansvar som inte de privata utförarna påverkas av. Om en privat aktör skulle gå i konkurs 

är det kommunens ansvar att tillhandahålla hemtjänsten. De privata utförarna får enligt 

strategen Österling inte säga nej till kunder, endast om de har någon form av 

kapacitetskrav eller ett avgränsat geografiskt upptagningsområde, vilket uttrycks tydligt 

av strategen Cronholm:  	

“Du	 ju	 ett	 befolkningsansvar	 som	 aldrig	 den	 privata	 har,	 utan	 det	 har	 ju	 alltid	
kommunen,	den	har	 ju	alltid	ansvar	för	sin	befolkning.	Dom	är	tvungna	att	se	till	
att	den	personen	får	hemtjänst,	de	ligger	ju	tyngre	ansvar	på	kommunen.”		

(Anita	Cronholm,	strateg	Äldreförvaltningen)	

4.3.3 Verksamhetsuppföljning	

4.3.3.1	Insyn	

Enligt strategerna Österling och Cronholm ser de ingen övergripande problematik med 

att det existerar utförare i både privat och egen regi. De upplever det som positivt att det 

finns mycket information att inhämta från alla olika marknadsaktörer. Informationen 

används senare som underlag inför kommande förändringar gällande uppföljning, 

utbildning och förfrågningsunderlag.	

Strategerna berättar att Äldreförvaltningen samordnar temporära arbetsgrupper. 

Arbetsgrupperna består av Äldreförvaltningen själva, de berörda stadsdelarna samt 

administrativa stödfunktioner, till exempel den juridiska avdelningen om så krävs. En 

viktig del i de arbetsgrupperna är de inbjudna parter som utgör en representativ 

referensgrupp. Som referens används både kommunala och privata utförare, politiker 

och intresseorganisationer. Referensgruppens roll är att komma med synpunkter och 

förslag samt att stämma av att de förändringar som läggs fram från Äldreförvaltningen 

är enligt konstens alla regler och hållbara i framtiden. Alla respondenterna upplever det 

som att de är i behov av en bra dialog mellan utförarna, stadsdelarna och 

Äldreförvaltningen för att effektivt kunna utföra sitt arbete. Ett tydligt exempel är vid 

ökning eller minskning av hemtjänsttimmar: 
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“(...)	 i	 min	 värld	 så	 gäller	 det	 att	 vi	 tar	 ett	 helhetsansvar	 gemensamt,	 alltså	 vi	
privata	utförare	eller	kommunala	utföraren	och	beställaren.	För	beställaren	har	ju	
en	budget	att	följa	och	om	jag	vill	ha	mer	tid	till	mina	kunder	så	måste	jag	också	
säga	till	när	jag	behöver	mindre	tid	för	annars	så	har	ju	inte	dom	en	chans	för	att	
följa	sin	budget.”	

	(Privat	verksamhetschef)	

I en av stadsdelarna har det sjösatts ett initiativ med stöd från stadsdelsförvaltningen och 

Äldreförvaltningen. Det innebär att gemensamt besluta om rutiner kring delegering av 

medicin, på grund av den problematik som uppstår då de agerar inom olika lagrum. 

Arbetsgruppen består utav de största privata samt kommunala hemtjänstutförarna och 

de största primärvårdsenheterna, för att få en representativ kundvolym och en 

helhetsbild av marknaden. En privat verksamhetschef berättar att de som privat aktör 

har fått relativt stort mandat tillsammans med primärvården, för att komma fram till 

gemensamma rutiner, där Äldreförvaltningen endast har en samordnad roll.	

4.3.3.2	Uppföljningsprocess	

Gällande verksamhetsuppföljning utförs den enligt en stadsgemensam mall som har 

tagits fram för både privata och offentliga utförare. Relationen gentemot de olika 

utförarna skiljer sig åt när det gäller uppföljning av de finansiella aspekterna. 

Inspektören har endast möjlighet att granska de privata utförarnas finansiella ställning 

då kommunen ansvarar för den egna verksamhetens ekonomi. En kommunal enhetschef 

menar att uppföljningsprocessen är likadan för både privat och offentlig utförare:	

“Jag	 skulle	 säga	 att	 man	 har	 väl	 exakt	 samma,	 man	 har	 samma	
uppföljningsformer	i	princip,	på	all	kommunal	och	privat	verksamhet.	Skillnaden	är	
väl	att	man	inte	kan	säga	upp	nått	avtal	med	sin	egen	regi.”		

(Kommunal	enhetschef)	

Enligt strategerna Österling och Cronholm inleds uppföljningsarbetet redan i 

ansökningsförfarandet, där det ställs tydliga krav på vad som krävs och förväntas av 

utförarna. En första uppföljning sker redan efter tre månader. För att säkerställa att inget 

strider mot det som utfärdats i avtalet, fokuserar den initiala uppföljningen på 

personalens kompetens, dokumentation och nyckelhantering. 

Verksamhetsuppföljningen sker en gång per år och de privata utförarnas finansiella 

ställning övervakas kontinuerligt. Det existerar även ett samarbete med skatteverket 

vilka ingår i den finansiella och ekonomiska kontrollen. Skillnader i uppföljning mellan 

privat kontra egen regi är att beslutsfattarna, enligt en kommunal enhetschef, inom 
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kommunen har de ett större ansvar för sina egna utförares ekonomi vilket också yttrar 

sig i verksamhetsuppföljningen:	

“Ja	och	där	har	 ju	vi	en	ekonomiuppföljning	varje	månad	och	skulle	det	bli	några	
pengar	över	i	verksamheten	så	skulle	det	bara	gå	tillbaka	till	Stockholms	stad.	För	
att	vi	kan	ju	aldrig	göra	av	med	pengar	på	annat	sätt	än	att	de	går	till	hemtjänst.”	

(Kommunal	enhetschef)	

En privat verksamhetschef berättar att den årliga avtalsuppföljningen sker i två etapper. 

Under det initiala besöket går Äldreförvaltningen igenom den dokumentation som de 

har begärt, samt specifika områden som förvaltningen har valt att fokusera på det 

verksamhetsåret. Det andra besöket innefattar en återkoppling och analys av rapporten 

som tagits fram från det första besöket. Rapporten innehåller konkreta punkter på vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i verksamheten. Förutom den årliga 

och kontinuerliga verksamhets- och avtalsuppföljning kan det enligt en kommunal 

verksamhetschef ske inspektioner på förekommen anledning. Det kan grunda sig i 

resultat från en brukarenkät eller andra aspekter som ligger till grund för inspektionen. I 

Stockholm stad använder de sig av ett system kallat ParaSol. Systemet används enligt 

en privat verksamhetschef för att administrera beslut samt kontroll och uppföljning av 

brukartid. I tidsregisteringssystemet ParaGå, som är den del av ParaSol-systemet, läggs 

det in vad som ska utföras och de timmar som kunden i fråga är berättigad till. Både de 

privata och kommunala utförarna arbetar efter samma uppdragsbeskrivning baserat på 

LOV. Fördelen menar strategerna på Äldreförvaltningen är att det gemensamt går att 

mäta och jämföra resultat mellan de olika utförarna. Skulle det vara så att en utförare 

inte uppfyller det som avtalats eller att de inte åtgärdar påtalade brister i verksamheten 

kan avtalet hävas. Som strategen Cronholm uttrycker det:	

“Det	är	 ju	 inte	målsättningen	att	vi	 ska	häva	 företagen	eller	målsättningen	är	 ju	
ändå	att	man	ska	lära	sig	någonting	utav	det	så	att	man	förbättrar	kvalitén.”		

(Anita	Cronholm,	strateg	Äldreförvaltningen)	

Strategerna Österling och Cronholm upplever det som att utförarna tycker att det är kul 

att de kommer ut till deras verksamheter. En del är nervösa inför besöken, men generellt 

sett är utförarna positivt inställda eftersom brister och förbättringsmöjligheter kan 

upptäckas som utföraren själv kan ha förbisett. Strategerna upplever det som att 

utförarna är glada över att någon bryr sig om deras verksamhet, vilket bekräftas av en 

privat verksamhetschef:	
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“Jag	 har	 en	 väldigt	 bra	 dialog	 och	 ett	 väldigt	 bra	 samarbete	 med	
Stadsdelsförvaltningen	och	vi	pratar,	jag	lägger	upp	handlingsplaner	som	jag	följer	
och	 åtgärdsplaner.	 Så	 länge	man	 följer	 dom	 så	 är	 dom	 väldigt	 nöjda	 för	 då	 vet	
dom	ju	att	vi	jobbar	ju	gemensamt	med	brukaren	i	centrum.”	

(Privat	verksamhetschef)	
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5 Analys	
I följande kapitel kommer vi att analysera den insamlade empirin med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Vi utgår ifrån teorier kring New Public Management, den 

förändrade synen på offentlig sektor samt begreppet kvasimarknad för att definiera de 

två marknaderna. Dels för att vi ska kunna klassificera marknaderna men också för att 

kunna analysera vad marknadsformen har för effekt på verksamheterna. Med utgångs 

punkt från marknadsformens uppbyggnad och med hjälp av transaktionskostnadsteori 

och ekonomistyrning, vill vi utifrån studiens syfte beskriva och förstå hur marknaderna 

styrs med avseende på upplevda verksamhetskrav och uppföljning. Avslutningsvis 

behandlas de potentiella framtida konsekvenserna för den svenska välfärden och 

forskningsområdet kvasimarknad.	

5.1 New	Public	management	

Utvecklingen inom Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad, det vill säga 

marknadsanpassning, har präglats mycket av den sittande politiska majoriteten. Orsaken 

till införandet av privata aktörer på marknaderna var den tro på att valfrihet skulle leda 

till ökad kvalité och utbud. Det finns tydliga empiriska bevis på den extensiva 

marknadsanpassningen av Stockholms gymnasiemarknad. Som gymnasiedirektören 

uttrycker det har Sverige öppnat upp gymnasiemarknaden i den utsträckningen att 

Sverige sticker ut i internationell jämförelse. Likt gymnasiemarknadens utveckling har 

hemtjänstmarknaden öppnats upp för privata aktörer under mycket kort tid. 

Tankegångarna om effektivisering av offentlig sektor är inget som är unikt för 

Stockholm stad, utan är något som präglat båda marknaderna nationellt. Denna typ av 

förändringar av offentlig sektor anser vi är i linje med Hood (1991), att New Public 

Management med dess privata management tillämpningar och konkurrensprövning 

skulle bidra till att uppnå högre effektivitet och kostnadsbesparing.	

5.1.1 Klassificering	och	marknadssituation	

För att få insikt i det krav som ställs och den uppföljning som tillämpas, krävs det en 

genomgång av gymnasie- och hemtjänstmarknaden samt en klassificering av de båda 

kvasimarknaderna utifrån den teoretiska referensramen. I Stockholms län har skolorna 
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ingått ett avtal där marknadsaktörerna har samlats genom ett datoriserat system, där 

söker eleven sig till den skola som önskas. Inom hemtjänsten sker detta val på liknande 

sätt efter att personen ifråga har erhållit ett beslut från biståndshandläggaren. De båda 

marknaderna präglas av stor valfrihet mellan privata och offentliga aktörer samt att det 

finns möjlighet att söka sig till mer specialiserade och nischade utförare eller skolor. 

Det är utifrån det datoriserade systemet på gymnasiemarknaden och via 

övervakningssystem ParaSol i hemtjänsten, som de monetära transaktionerna mellan 

kommun och marknadsaktör genomförs. I gymnasieskolan är det en öronmärkt 

elevpeng och i hemtjänsten är det de biståndsbedömda hemtjänsttimmarna som ligger 

till grund för transaktioner av skattemedel mellan finansiär och utförare. Att 

finansieringen sker via offentlig sektor och utförs av aktörer på marknaden är i linje 

med Nordgren (2010), vilket vi anser särskiljer de två marknaderna från den 

konventionella marknaden, utifrån det monetära perspektivet. 	

För att klassificera och ytterligare särskilja kvasimarknaden från den konventionella 

marknaden, använder vi oss av Kähkönens (2010) fem kriterier som definierar en 

kvasimarknad. Gymnasie- och hemtjänstmarknaden påvisar tydliga empiriska bevis på 

att staten och kommunen står som marknadssamordnare av välfärdstjänster. Målet och 

syftet med organisationen är att främja välfärden i samhället, att det finns både privata 

och offentliga aktörer samt att slutkonsumenten inte står som finansiär av tjänsterna. 

Utifrån Kähkönen (2010) och den insamlade empirin anser vi att båda marknaderna kan 

klassificeras som kvasimarknader med avseende på organisationernas mål, syfte och 

finansiering.	

5.1.2 Marknaden	som	spelplan	

För att förstå kvasimarknader som helhet menar vi att det krävs insyn i hur statens roll 

har kommit att förändras och den utveckling som marknaden har tagit. Det anser vi 

ligger till grund för hur marknaderna kan samordnas och följas upp. I skolverksamheten 

upplevde en kommunal rektor det som att statsmakterna var dåliga på att formulera krav 

och i viss mån de förväntningar som fanns på att öppna upp marknaderna för privata 

aktörer. I början av friskoleboomen var det populärt att behandla skolverksamheten som 

rena företag, utan förståelse för de krav som ställs på gymnasieverksamheten. Vi anser 

att detta stöds av De Bruijn (2002) och Dunleavy et al. (2006) vilka menar att det ofta 

saknas kunskap eller förståelse när privata tillämpningar används inom offentlig sektor. 	
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Enligt March och Olsen (1995) handlar offentlig styrning om att rita upp den spelplan 

och de ramverk som utgör det civila samhällets institutioner. När skolan förändrades, på 

tidigt 90-tal, genom friskolereformen, gjordes det på nationell nivå. Vi anser att det kom 

att påverka kommunernas, i det här fallet Stockholm stads, möjligheter till att kunna 

påverka och styra gymnasiemarknaden. Det vill säga rita upp spelplanen. 

Förutsättningarna för varje enskild kommun är så pass olika runt om i landet och stöds 

av Hood och Peters (2004) som belyser den lokala kontextens betydelse för New Public 

Management inspirerade reformer.	

Skillnaden i hur marknaderna har hanterats är att hemtjänsten tydligare lyckats behålla 

ansvaret för välfärdstjänsten inom kommunen genom användandet av LOU och senare 

en övergång till LOV. Avtalen är föränderliga och baseras på gällande lagstiftning och 

förordningar, likt hur skolan har krav på sig att följa skollagen. Vi anser att avtalen har 

skapat bättre förutsättningar för kommunen att begränsa och styra hemtjänstmarknaden 

i större utsträckning än vad de har lyckats göra med gymnasiemarknaden. Ur ett 

institutionellt perspektiv menar vi att hemtjänstmarknaden jämfört med 

gymnasiemarknaden kännetecknas av tydligare begränsningar i linje med March och 

Olsen (1995) resonemang om offentlig styrning. Vi anser att marknaden på så sätt är 

mer konkret strukturerad för hemtjänsten än gymnasieskolan. 	

Det empiriska materialet visar att gymnasiemarknaden påverkas från två håll, från 

kommunen och Skolinspektionen, vilket vi anser begränsar kommunernas möjligheter 

att påverka marknaden. Inom hemtjänstmarknaden existerar ett tydligare och större 

mandat att forma marknaden eftersom beslut tas inom kommunen. Det anser vi har 

skapat bättre förutsättningar för insyn och uppföljning inom hemtjänsten jämfört med 

gymnasieskolan. Som en friskolerektor berättar har kommunen inget att säga till om 

gällande friskoleverksamheten. Friskolorna svarar ytterst mot Skolinspektionen och den 

egna organisationen. Sett ur ett aktörsperspektiv menar Kastberg (2016) att det krävs 

tydliga befogenheter, tillit och god kommunikation för att kvasimarknader ska fungera 

effektivt. Det vi kan se är att inom hemtjänstmarknaden sker arbetar med tydliga krav 

på verksamheten och vad som ska utföras. Som kontrast har vi gymnasiemarknaden, där 

friskolorna, som fungerar relativt autonomt sett från kommunens perspektiv. Vilket vi 

anser har stor inverkan på kommunens möjligheter att kunna styra gymnasiemarknaden 

effektivt i linje med vad New Public Management ansågs kunna förbättra.	
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5.2 Relationen	mellan	beslutsfattare,	utförare	och	skola	

Förutsättningarna för verksamhetsuppföljning av de båda marknaderna anser vi grundar 

sig på i vilken relation som existerar mellan parterna. De risker som kan uppstå vid 

interorganisatoriska samarbeten har betydelse för den relation som existerar på 

marknaden.	

5.2.1 Totalansvar	

Det totalansvar och den verksamhetsinsyn som Stockholm stad har i verksamheterna 

anser vi är av yttersta vikt att analysera eftersom det påverkar den tillit som existerar 

mellan parterna. Både gymnasie- och hemtjänstmarknaden präglas av ett kommunalt 

totalansvar. På Utbildnings- och Äldreförvaltningen berättar de att kommunerna alltid 

har det yttersta ansvaret för de folkbokförda invånarna. Sett till totalansvaret existerar 

det inga skillnader mellan marknaderna dock anser vi att dess uppbyggnad och den 

insyn som Stockholm stad har i verksamheterna medför olika konsekvenser. Detta är i 

linje med Håkansson och Linds (2004) resonemang att det krävs insyn och ömsesidigt 

informationsutbyte mellan parter, för att avtal och överenskommelser skall fungera. I 

Stockholm har det uppstått en situation där kommunen endast kan yttra sig då friskolor 

väljer att etablera sig i staden. Vi anser att det dels beror på att friskolorna endast svarar 

mot Skolinspektionen samt att marknadens uppbyggnad har skapat ett beroende mellan 

Stockholm Stad och friskolorna. Stockholm är i stor utsträckning beroende av att 

friskolorna existerar för att kunna erbjuda alla elever en gymnasieplats. Samtidigt som 

kommunen tvingas till överkapacitet i den egna regin för att kunna säkerställa denna 

garanti. Sett ur ett totaltansvarsperspektiv anser vi inte att hemtjänstmarknaden påverkas 

i samma utsträckning som gymnasiemarknaden. Detta eftersom det är beställaren, 

Äldreförvaltningen, som ställer krav och godkänner utförare. I enlighet med Håkansson 

och Linds (2004) resonemang anser vi att det skapar bättre förutsättningar för 

Äldreförvaltningen att kontrollera marknaden.	

5.2.2 Förtroende	och	tillit	

Det förtroende eller avsaknad av förtroende som existerar skapar risker som kan uppstå 

vid interorganisatoriska relationer och samarbeten. Båda marknaderna kan klassificeras 

som interorganisatoriska relationer utifrån Dekker (2004) och Tomkins (2001) vilket 

ställer krav på tillit mellan parterna. Stockholm stad hamnar i en situation där 
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kommunerna måste förlita sig på att utförare eller skolor som inte är i egen regi 

verkligen utför det som avsetts. Vi anser att behovet av tillit skapar problem, främst på 

gymnasiemarknaden. Som en friskolerektor beskriver det, betalar kommunerna ungefär 

300 000 kr i elevpeng per elev för tre års gymnasiestudier, utan möjlighet att påverka 

hur pengarna används. Det får följden att friskolorna fungera i stort sett autonomt utan 

kommunal uppföljning. Kommunerna måste alltså förlita sig på att huvudmännen tar sitt 

ansvar och följer de nationella styrdokument och lagar som styr den nationella 

skolverksamheten. Stockholms beroendeställning, informationsasymetrin som existerar 

mellan parterna och den tillit som fodras skapar på samma gång osäkerhet. I linje med 

Bachmann (2001) är det problematiskt eftersom Stockholm stad saknar information om 

friskolornas framtida beteende jämfört med skolor i egen regi.	

På hemtjänstmarknaden ser situationen annorlunda ut. För att få idka hemtjänst som 

privat aktör krävs det att utförarna uppfyller de krav som ställs i grundavtalet för att få 

starta verksamheten. Det som skiljer gymnasie- och hemtjänstmarknaden åt är att inom 

hemtjänsten kan de ställa konkreta krav på utförarnas verksamheter genom det som har 

stipulerats i de föränderliga avtalen. Från Äldreförvaltningen och Stockholm stads 

perspektiv existerar inte samma beroendeställning. Behovet av tillit är i viss mån lägre 

jämfört med gymnasiemarknaden, eftersom hemtjänstmarknaden kännetecknas av avtal, 

tydliga krav och kontinuerlig uppföljning. Det stöds av Luhmann (1979) som menar att 

legala åtgärder är det mest effektiva sätt att hantera och minimera risker för oönskade 

utfall då tillit saknas mellan parterna. 	

5.2.3 Risker	kopplat	till	relationen	

På grund av marknadens uppbyggnad och de relationer som existerar ser vi tydliga 

empiriska bevis på att det uppstår olika risker beroende på om verksamheten bedrivs i 

egen eller privat regi. Syftet enligt skollagen och respondenterna är att skolan ska främja 

elevernas utveckling och lärande samtidigt som verksamheten ska skapa goda 

samhällsmedborgare. Inom hemtjänsten handlar det om att ge individer möjligheten till 

självbestämmande och stöd så att de kan leva ett värdigt liv. Gymnasie- och 

hemtjänstmarknaden handlar således om produktion av välfärdstjänster som i stor 

utsträckning utförs av privata aktörer. 	
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I interorganisatoriska relationer uppstår det enligt Das och Teng (2001) två risker 

kopplat till förtroendet mellan parterna, relational risk och performance risk. På 

gymnasiemarknaden bedriver friskolorna sin verksamhet autonomt utan insyn eller 

uppföljning gentemot kommunen. Finansiären, då kommunen, hamnar således i en 

situation där de helt saknar insyn i friskolan jämfört med Skolinspektionen. För den 

kommunala skolan har Stockholm kontinuerlig uppföljning, styrleden som en 

kommunal rektor beskriver det, är tydligare. För den kommunala skolan anser vi att det 

endast förekommer eller kan uppstå performance risk, som enligt Das och Teng (2001) 

innebär att konkurrens, efterfrågesvängningar och bristande kompetens, kan komma att 

påverka utfallet av samarbetet. Vad gäller Stockholms friskolor anser vi att det dels 

existerar hög performace risk, likt skolor i egen regi, men även hög relational risk. 

Relational risk är enligt Das och Teng (2001) sannolikheten och konsekvens av att 

samarbetet inte är tillfredsställande, vilket vi anser kan uppstå eftersom Stockholm stad 

saknar insyn i friskolornas verksamheter.	

Inom hemtjänstmarknaden används, som tidigare nämnts, tidsbestämda och föränderliga 

avtal som baseras på rådande lagstiftning. Avtalen och uppföljningen är likadan oavsett 

vilken regiform som utför tjänsterna. Äldreförvaltningen har således väldigt god insyn i 

verksamheterna, enligt strategerna Österling och Cronholm sker förändringar av avtalen 

löpande baserat på vad som anses behöver förbättras. På grund av den goda insynen i 

verksamheterna och med stöd av Das och Teng (2001) anser vi att hemtjänstmarknaden 

kännetecknas av lägre relational risk i förhållande till gymnasiemarknaden. Det 

existerar samtidigt hög performance risk, främst kopplat till föränderliga regelverk och 

risken för bristande kompetens hos utförarna.	

Tabell	4	-	Sammanfattande	tabell	över	interorganisatoriska	risker	kopplat	till	relationerna	

Marknad 

	 Gymnasiemarknad	 Hemtjänstmarknad 

Risker/Regiform	
Kommunal 

skola	 Friskola	 Kommunal 
utförare	

Privat 
utförare	

Performance 
Risk	 X	 X	 X	 X	

Relational Risk	 	 X	 	 	
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Som i ovanstående diskussion handlar relational risk och performance risk om den 

osäkerhet kopplat till den andra partens framtida beteende och utfallet av samarbetet. På 

grund av att gymnasiemarknaden, då friskolan, kännetecknas av både hög relational och 

performance risk anser vi att det samtidigt skapar förutsättningar för vad kritiker av 

kvasimarknader väljer att benämna som Cream skimming. Problematiken uppstår enligt 

Goldsmith och Eggers (2005) när kommunen väljer utförare utifrån den aktör som kan 

leverera tjänsten till lägsta möjliga kostnad. Det yttrar sig i att aktörerna enligt Le Grand 

och Barlett (1993) väljer de kunder som är mest lönsamma. Vi anser att det tvådelade 

kravet för gymnasiemarknaden samt att Stockholm stad står i beroendeställning till 

friskolorna i viss mån skapar förutsättningar för så kallad Cream skimming. Stockholms 

innerstad kännetecknas av ett högt söktryck och höga antagningskrav. Både 

Utbildningsförvaltningen och de intervjuade rektorerna ser en trend av att allt fler elever 

söker sig till innerstadsområdet. Vi menar att det indirekt skapar möjligheten för Cream 

skimming för de friskolor som väljer att etablera sig i innerstaden. De kan på så sätt 

positionera sig mot elever med höga betyg och motivation samtidigt som de inte 

behöver lägga lika stora resurser på elevstöd, lokaler och personal. Utan insyn i 

verksamheterna från kommunalt håll ökar det risken för att elevpengen inte används i de 

syfte som avsetts. 	

Vi anser att risken för Cream skimming är lägre på hemtjänstmarknaden, eftersom 

marknaden kännetecknas av tydliga krav och avtal samt att den kommunala insynen är 

större. Utförarna kan begränsa sitt upptag geografiskt och kapacitetsmässigt dock anser 

vi att risken för att aktörerna aktivt väljer sina kunder utifrån premissen att de genererar 

större intäkter är lägre jämfört med gymnasiemarknaden. Utförarna får helt enkelt inte 

tacka nej till kunder enligt strategen Österling, vilket går emot Le Grand och Barlett 

(1993) resonemang att aktörerna väljer de kunder som är mest lönsamma.  	

5.3 Gymnasie-	och	hemtjänstmarknadens	styrmönster	

För att kunna bedöma vilken typ av ekonomistyrning som teoretisk bör tillämpas, krävs 

det en inblick i den relation som finns mellan parterna och en klassificering av vilket 

styrmönster som vi anser kännetecknar gymnasie- och hemtjänstmarknaden.	
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5.3.1 Förutsättningarna	till	uppföljning	

Det empiriska materialet visar att både gymnasie- och hemtjänstmarknaderna har 

öppnats upp för att använda både privata och offentliga aktörer för produktion av 

välfärdstjänster, vilket ställer krav på uppföljning och utvärdering. Vi anser att 

marknadssituationen är i linje med Dekker (2004) som benämner denna relation som 

hybridstyrning när flera olika interorganisatoriska relationer uppstår i ett komplext 

nätverk av relationer. Stockholm stads möjlighet till att utvärdera och styra 

marknaderna påverkas i stor utsträckning av den relation som existerar mellan parterna. 

Enligt Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) har relationen stor betydelse för 

vilken typ av ekonomistyrning som är lämpligast att använda. Tomkins (2001) menar att 

förtroende till den andra parten definierar de situationer då tillgång till information 

saknas. För att kunna förstå relationen behöver graden av insyn och förtroende mellan 

parterna analyseras.	

Relationen mellan kommunen och parterna är olika beroende på vilken aktör och 

marknad som undersöks. Gällande gymnasiemarknaden saknar kommunen insyn i 

friskolorna vilket vi anser skapar en situation som kräver förtroende likt Tomkins 

(2001), på grund av den informationsasymetri som uppstått. Relationen mellan 

Stockholm stad och dess kommunala skolor kännetecknas av transparens och större 

insyn, det anser vi skapar bättre förutsättningar för verksamhetsuppföljning likt den 

situation vi kan se på hemtjänstmarknaden.	

Jämför vi det förtroende och den relation som existerar på de olika marknaderna anser 

vi att det skapar olika förutsättningar för i vilken utsträckning som ekonomistyrningen 

kan användas för att skapa målkongruenta organisationer, likt Flamholtz och Das (1985) 

resonemang. Inom hemtjänsten existerar det inga skillnader i hur privata och 

kommunala utförare behandlas utifrån det stipulerade grundavtalet. 

Hemtjänstmarknaden kännetecknas som tidigare nämnts av större öppenhet och 

tydligare krav på verksamheterna. Det anser vi skapar möjlighet att använda 

ekonomistyrningen i linje med Speklé (2001) som ett konkret verktyg för att påverka 

utförarna att uppnå syftet med marknaden, att producera och leverera hemtjänst. Som 

tidigare nämnt anser vi att friskolorna agerar nästintill autonomt i förhållande till 

kommunerna. Den komplexitet som präglar marknaden, menar en kommunal rektor 

beror på den differentierade styrningen som gör det svårt att faktiskt förstå vad som 
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förväntas av rektorerna. Avsaknaden av tydliga krav och förväntningar anser vi skapar 

dåliga förutsättningar för Stockholm stad att styra och utvärdera gymnasiemarknaden. 

Det stöds av Ouchi (1979) som menar att det krävs tydliga riktlinjer för att alla i en 

organisation ska förstå vad som krävs av dem.	

5.3.2 Klassificering	av	gymnasie-	och	hemtjänstmarknadens	transaktioner	

För att kunna definiera transaktionernas karaktär utgår vi från Williamsons (1991) tre 

faktorer som påverkar transaktionskostnaden. Marknadens dominerade styrmönster 

påverkas och är beroende av transaktionens karaktär vilket sedan ligger till grund för 

den teoretiska ekonomistyrningen.	

5.3.2.1	Gymnasiemarknaden	

På Utbildningsförvaltningen berättar de att Stockholm stad är i en beroendeställning till 

friskolorna. Gymnasiedirektören uttrycker det som att friskolorna fungerar som en 

buffert vid stora populationssvängningar samt att en stor del av eleverna inom 

Stockholm söker sig till friskolor. Marknaden beskrivs som överhettad av både 

beslutsfattarna, kommunal skola och friskola. Ett ytterligare tecken på 

beroendeställningen är den situation med nyanlända gymnasieelever som ställt stora 

krav på Utbildningsförvaltningen och Stockholm Stad. Friskolorna får vanligtvis inte ta 

emot nyanlända gymnasieelever, Utbildningsförvaltningen har därför tvingats att 

efterfråga flera platser på skolor i egen regi och friskolor. Vi anser att 

gymnasiemarknaden kännetecknas av en hög tillgångsspecificering delvis på grund av 

den beroendeställning de har från kommunens perspektiv. Sett ur friskolans perspektiv 

hävdar vi att de är bundna till kommunerna på grund av att det är kommunen som 

tillhandahåller tillgången, eleven, samt att det är kommunen som står som finansiär. Vi 

anser att detta stöds av Langfield-Smith (2008) som menar att tillgångsspecificering 

påverkas av i vilken grad parterna är beroende och bundna av varandra. 	

Beträffande tillgångens osäkerhet anser vi att gymnasiemarknaden präglas av hög 

osäkerhet. Som tidigare nämnt har kommunen ett totalansvar som inte friskolan har 

vilket skapar osäkerhet ifall en friskola går i konkurs eller väljer att flytta sin 

verksamhet. En ytterligare anledning till varför vi bedömer osäkerheten som hög är att 

kommunerna, Stockholm stad, konkret saknar insyn i friskoleverksamheten. Som det 

går att utläsa i det empiriska materialet kan kommunerna endast ställa krav vid extra 
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ordinära situationer, till exempel om en elev behöver gå ett fjärde gymnasieår eller 

problematik som kräver kommunens delaktighet. Eleven antas och efter tre år förväntas 

de att gå ut med godkända betyg utan några möjligheter för kommunen att granska vad 

elevpengen har använts till. Marknaden kännetecknas alltså av hög 

informationsasymetri samt att den påverkas av marknadsekonomiska fluktuationer 

vilket samstämmer med Dekkers (2008) definition av tillgångens osäkerhet. Frekvensen 

bedömer vi som hög för gymnasiemarknaden på grund av att elevpengen överförs i 

slutet av varje månad. 

Tabell	5	-	Sammanfattande	tabell	över	gymnasiemarknadens	transaktionsklassificering 

Gymnasiemarknaden 

Tillgångsspecificering	 Osäkerhet	 Frekvens	

Hög - Stockholms 
beroendeställning	

Hög - kommunalt totalansvar 
och informationsasymetri	

Hög - transaktionerna 
sker månadsvis	

5.3.2.2	Hemtjänstmarknaden	

Likt gymnasiemarknaden har Äldreförvaltningen upplevt en enorm ökning av antalet 

utförare sedan marknaden öppnats upp för privata aktörer. En privat verksamhetschef 

upplever att det ökande antalet krav som ställs från beställaren är en viktig faktor till att 

marknaden börjar sätta sig. Respondenterna upplever det som om marknaden håller på 

att kristallisera sig, utvecklingen går mot färre mer specialiserade företag samtidigt som 

blandningen av offentliga och privata aktörer är något som kommer att bestå. Strategen 

Österling uppskattade att 78 % har valt privata utförare i dagsläget vilket vi anser 

indikerar en viss grad av kommunalt beroende. Eftersom marknaden styrs och följs upp 

via avtal, uppstår samtidigt ett beroende ur ett utförarperspektiv. Utförarna är beroende 

av att bli godkända samt att det är kommunerna som handlägger timmarna för de äldre. 

Vi anser därför att det uppstår ett ömsesidigt beroende och väljer därför att klassificera 

tillgångsspecificeringen som hög i linje med Langfield-Smith (2008).	

Gällande tillgångens osäkerhet på hemtjänstmarknaden anser vi att en stor del av denna 

osäkerhet uppkommer på grund av kommunernas totalansvar för de folkbokförda 

invånarna. Eftersom det är privata företag som utför hemtjänsten finns alltid risken för 

att de går i konkurs eller att de väljer att flytta sin verksamhet. Samtidigt minskar denna 

osäkerhet då Äldreförvaltningen använder sig av tidsbegränsade, föränderliga avtal med 
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uppsägningsrätt. Denna typ av legala åtgärder hävdar Luhmann (1979) bidrar till att 

minska riskerna för oönskade utfall vid bristande tillit. Jämfört med 

gymnasiemarknaden anser vi att informationsasymetrin är mycket lägre då det finns en 

större insyn och kontinuerliga uppföljningar görs av utförarna. Genom avtalen styrs 

marknaden hårdare och kan därmed ställa större krav på dokumentation, ledningssystem 

och att det används ett gemensamt paraplysystem för att hantera detta. Alla 

respondenter uttrycker att det inte existerar några skillnader i de krav eller uppföljning 

som används gentemot utförarna oavsett regiform. Vi anser att osäkerheten kopplat till 

utförarnas förväntade beteende är lägre på grund av den insyn som Äldreförvaltningen 

har. Dock finns alltid risken för marknadsekonomiska fluktuationer samt att de aldrig 

kan gardera sig fullt ut mot oönskat beteende i linje med Dekker (2008). Sammantaget 

bedömer vi tillgångens osäkerhet som medel relativt gymnasiemarknadens osäkerhet. 

Rörande frekvensen anser vi att den kan klassas som hög då de likt gymnasiemarknaden 

sköter transaktionerna månadsvis. 

Tabell	6	-	Sammanfattande	tabell	över	hemtjänstmarknadens	transaktionsklassificering	

Hemtjänstmarknaden 

Tillgångsspecificering	 Osäkerhet	 Frekvens	
Hög - ömsesidigt beroende 

mellan parter	
Medel - kommunalt totalansvar 

och marknadsförändringar	
Hög - transaktionerna 

sker månadsvis	

5.3.3 Marknadernas	styrmönster	

Transaktionerna som definierades i ovanstående del i analysen påverkar vilken typ av 

styrmönster som är dominerande och genomsyrar den teoretiska ekonomistyrningen.	

Enligt Dekker (2004) och Langfield-Smith och Smith (2003) avgörs styrmönstret i hög 

grad av tillgångsspecificeringen och i vilken utsträckning parterna är bundna av 

varandra. Tillgångspecificeringen inom gymnasie- och hemtjänstmarkanden anser vi är 

hög i de båda fallen. Osäkerheten bedömer vi som tidigare nämnts som hög för 

gymnasiemarknaden och medel för hemtjänstmarknaden. En relation som kännetecknas 

av ett högt beroende och hög grad av osäkerhet menar Langfield-Smith och Smith 

(2003) och Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) är synonymt med ett 

byråkratiskt styrmönster, då transaktionen kräver extensiv övervakning och kontroll. 	
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Det finns indikationer på inslag av ett förtroendebaserat styrmönster på 

hemtjänstmarknaden. En privat verksamhetschef berättar att det har inletts ett samarbete 

inom den stadsdel som de verkar. Det har skapats en samarbetsyta där 

Äldreförvaltningen står som initiativtagare. Det är utförare i privat och offentlig regi 

som tillsammans med stadsdelen och primärvården arbetar fram gemensamma rutiner 

vid till exempel delegering av medicin. Denna typ av interorganisatoriska samarbeten 

tyder på en viss grad av förtroendebaserat styrmönster. Vi anser det mandat som givits 

utförare och andra delaktiga parter är i linje med Vosselman (2009) eftersom att de 

gemensamt arbetar fram rutiner med kunden i fokus. Vilket dock förutsätter att det 

existerar tillit mellan parterna och att de strävar mot samma mål.	

Äldreförvaltningen använder sig av temporära arbetsgrupper där de bjuder in berörda 

parter, avdelningar och kallar till referensgrupper. Referensgrupperna består av utförare, 

politiker och intresseorganisationer som kommer med synpunkter på de förslag och 

förändringar som Äldreförvaltningen ämnar genomföra. Respondenterna upplever att 

det existerar en god dialog och utbyte mellan utförare och beslutsfattare. Denna form av 

samarbeten och nätverk anser vi samstämmer med Langfield-Smith (2008) där 

förtroende skapas genom kontrakt, relationer eller outsourcing. För att det 

förtroendebaserade styrmönstret ska fungera krävs det enligt Van der Meer-Kooistra 

och Vosselman (2000) personlig kontakt och kommunikation. Vi menar att inom 

hemtjänstmarknaden har de gått steget längre jämfört med gymnasiemarknaden, på 

grund av de arbetsgrupper de använder sig av såväl som de interorganisatoriska 

samarbetsytorna med branschöverskridande fokus. 	

Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) och Langfield-Smith (2008) hävdar att 

interorganisatoriska miljöer är föränderliga. De menar att ett av de tre styrmönstren är 

dominerande, men att det kan skifta över tid. Båda marknaderna anser vi kännetecknas 

främst av ett byråkratiskt styrmönster samtidigt som hemtjänstmarknaden har vissa drag 

eller inslag av ett förtroendebaserat styrmönster. Enligt teorin bör resultat- och 

handlingsstyrning tillämpas på de båda marknaderna. Ouchi (1979) och Speklé (2001) 

menar att denna form av hårdare ekonomistyrning är att föredra när relationen 

kännetecknas av högt beroende eller låg tillit mellan parterna vilket ställer högre krav på 

övervakning och kontroll. 
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Tabell	7	-	Sammanfattande	tabell	över	marknadernas	styrmönster	och	teoretisk	uppföljning	

Styrmönster och teoretisk uppföljning 

Marknad	 Dominerande styrmönster	 Teoretisk 
ekonomistyrning	

Gymnasiemarknad	 Byråkratiskt styrmönster	 Resultat- och 
Handlingsstyrning	

Hemtjänstmarknad	 Byråkratiskt styrmönster med inslag 
av förtroendebaserat	

Resultat- och 
Handlingsstyrning	

5.4 Verksamhetsuppföljning	

Baserat på tidigare analys presenteras här den verksamhetsuppföljning som praktiskt 

tillämpas på gymnasie- och hemtjänstmarknaden och vilka effekter det har på 

marknadernas verksamhetskrav och uppföljning.	

5.4.1 Gymnasieskolans	verksamhetsuppföljning	

Enligt gymnasiedirektören finns det olika sätt att följa upp resultatet för aktörerna på 

gymnasiemarknaden. Skolinspektionen är den myndighet som godkänner och genomför 

tillsynsbesök av alla skolor oavsett regiform vart tredje till femte år. Inspektionen 

mynnar ut i en rapport med krav på förbättringar och hur verksamheten kan komma att 

begränsas om kraven ej åtgärdas. Om allvarliga brister uppdagas lämnas erinran om 

vite. Det sätt som Skolinspektionen övervakar och styr gymnasieskolorna 

överensstämmer med Aziz et al. (2015), som menar att handlingsstyrning innebär att 

organisationen begränsar möjligheten för de anställda som inte är kongruent med 

organisationens syfte eller mål. Den kommunala skolan har som tidigare nämnts ett 

tvådelat krav där aktörerna i egen regi svarar mot kommunen och Skolinspektionen. 

Den kommunala skolan påverkas av Skolinspektionens och kommunens 

handlingsstyrning. Empiriska bevis på att den kommunala skolan utsätts för en dubbel 

handlingsstyrning är bland annat de politiska påtryckningar de utsätts för, till exempel 

att öka andelen elever i den egna regin. Enligt Merchant och Van Der Stede (2012) 

fokuserar handlingsstyrning på medarbetarnas ansvarsskyldighet och förpliktelser mot 

organisationen och vi anser att det skapar problem eftersom den kommunala skolan 

påverkas från två håll. Det skapar tvetydiga förväntningar på verksamheten då det är 

svårt att veta vem och vad de ska förhålla sig till.	
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En friskolerektor berättar att alla skolor oavsett regiform har krav på sig att leverera och 

rapportera in betyg och nationella prov samt att en del av proven rättas centralt. 

Skolinspektionen använder sig av materialet för att upptäcka diskrepanser mellan givet 

betyg och det nationella provresultatet. Det är ett tydligt tecken på resultatstyrning som 

enligt Caglio och Ditillo (2008) används för att övervaka och kontrollera medarbetarna 

inom organisationen. För den kommunala skolan förs det årligen en resultatdialog 

mellan rektorer och Utbildningsförvaltningen. Dialogen baseras på det som rapporterats 

in i deras datoriserade system. För att resultatstyrning ska fungera hävdar Merchant och 

Van Der Stede (2012) att det krävs tydliga och konkreta krav. En kommunal rektor 

uttrycker att det inte existerar någon klar koppling mellan avsaknad av måluppfyllelse 

och bestraffande åtgärder. Avsaknaden av konsekvenser i de fall målen inte uppfylls är 

något som belyses av Schwartz och Deber (2015), eftersom resultatstyrning är svårt att 

använda vid utvärdering av produktion av tjänster inom offentliga organisationer. 

Problematiken uppstår eftersom den komplexa organisationsstrukturen med många 

intressenter sällan fokuserar på länken mellan process och slutprodukt (Schwartz & 

Deber, 2015). Vi ser svårigheten i att utvärdera skolverksamheten genom hård 

resultatstyrning, eftersom resultatstyrning generellt sett baseras på standardiserade 

processer enligt Langfield-Smith och Smith (2003).	

Då friskolan svarar ytterst mot Skolinspektionen utan kommunal påverkan upplever en 

friskolerektor resultatstyrningen som väldigt diffus. Rektorn hävdar att de är i behov av 

mer relevanta jämförelsetal eftersom betyg och nationella prov säger väldigt lite om vad 

skolgången har bidragit med. På grund av att det saknas relevanta jämförelsetal på 

gymnasiemarknaden anser vi att det är svårt att mäta och utvärdera marknaden, likt hur 

en friskolerektor uttrycker det, vad för added value har skolgången åstadkommit. Vi 

instämmer även med en kommunal rektor som menar att skolverksamheten inte handlar 

om att producera x antal bilar utan elever, vilket skapar problematik när de ska styra och 

utvärdera gymnasieverksamheten. Det stöds av Boyne (2002) som menar att 

skillnaderna mellan offentlig och privat organisation är betydligt större än likheterna, 

vilket gör det svårt att överföra dessa resultatmått till offentlig sektor (Boyne et al., 

2004). 
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Tabell	8	-	Sammanfattande	tabell	över	gymnasiemarknadens	styrmönster,	teoretisk	och	faktisk	
uppföljning	

Gymnasiemarknaden 

Dominerande 
styrmönster	 Teoretisk uppföljning	 Faktisk uppföljning	

Byråkratiskt 
styrmönster	

Hård, formell resultat- & 
handlingsstyrning	

Diffus resultatstyrning - 
jämförelsetal och tvådelat krav.	

5.4.2 Hemtjänstens	verksamhetsuppföljning	

På Äldreförvaltningen berättar strategerna Österling och Cronholm att 

uppföljningsarbetet startar redan i utförarnas ansökningsförfarande. Redan där ställs det 

krav på vad som förväntas av utförarna. En initial uppföljning av avtalet sker redan efter 

tre månader. Äldreförvaltningen fokuserar på personalens kompetens, dokumentation 

och nyckelhantering, för att säkerställa att inget strider mot vad som har stipulerats i 

grundavtalen och lagstiftningen. Enligt Langfield-Smith och Smith (2003) är det ett 

tydligt exempel på hård kontroll genom handlingsstyrning, där organisationen aktivt 

specificerar hur aktörerna skall agera. Rapportering av den dagliga verksamheten sköts 

via det centrala paraplysystemet ParaSol som alla utförare är tvungna att använda. I 

systemet förs dokumentation in, biståndshandlagda hemtjänsttimmar och de timmar 

som har utförts. Systemet används för att administrera beslut samt kontroll och 

uppföljning utav brukartid. Enligt Rahaman och Lawrence (2001) är denna typ av 

övervakning och styrning av aktörers beteende ett tydligt exempel på handlingsstyrning.	

På hemtjänstmarknaden existerar det enligt avtalen inte några skillnader i den 

verksamhetsuppföljning som finns gentemot egen regi och privata utförare. 

Verksamhetsuppföljningen sker enligt en stadsgemensam mall dock ansvarar 

kommunerna för den finansiella uppföljningen av utförare i egen regi. Enligt en 

kommunal enhetschef har hemtjänsten i egen regi ingen möjlighet att styra över det 

finansiella i samma utsträckning som de privata, överskottet från verksamheten går 

tillbaka till kommunen. Vi anser att detta är i linje med vad Caglio och Ditillo (2008) 

definierar som resultatstyrning och Merchant och Van der Stede (2012) som menar att 

finansiell data är vanligt vid denna form av ekonomistyrning. För att resultatstyrning 

ska fungera krävs det enligt Merchant och Van Der Stede (2012) och Ouchi (1979) 

tydliga krav, riktlinjer och förståelse på vad som förväntas av medarbetarna.	
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Verksamhetsuppföljningen får olika konsekvenser beroende på utförarnas regiform. För 

de privata aktörerna är den yttersta påföljden att de inte får bedriva hemtjänst under 

kommande fem år. Enligt en kommunal enhetschef kan inte avtal sägas upp med 

utförare i egen regi vilket vi anser är i linje med Kähkönen (2005) som menar att det 

kan existera skillnader i marknadsaktörernas förutsättningar. 

Den kontinuerliga verksamhetsuppföljningen genomförs en gång per år i samarbete med 

bland annat skatteverket, samtidigt som de privata utförarnas finansiella ställning 

övervakas löpande under verksamhetsåret. En privat verksamhetschef berättar att 

uppföljningen sker i två etapper. Vid det utannonserade besöket granskas den 

dokumentation och de områden som Äldreförvaltningen valt att fokusera på. Den andra 

etappen utgörs av en återkoppling och analys av de åtgärder som Äldreförvaltningen 

anser behöver genomföras. Utöver den kontinuerliga uppföljningen kan inspektioner 

ske på förekommen anledning. Det empiriska materialet för hemtjänstmarknaden 

samstämmer med Daft och Macintosh (1984) definition av formell kontroll. Vi anser att 

marknaden kännetecknas av både formell och hård resultat- och handlingsstyrning.	

Tabell	9	-	Sammanfattande	tabell	över	hemtjänstmarknadens	styrmönster,	teoretisk	och	faktisk	
uppföljning	

Hemtjänstmarknaden 

Dominerande styrmönster	 Teoretisk uppföljning	 Faktisk uppföljning	

Byråkratiskt styrmönster med 
inslag av förtroendebaserat 

styrmönster	

Hård, formell resultat- & 
handlingsstyrning	

Hård, Formell resultat- & 
handlingsstyrning	

5.4.3 Komparativ	analys	av	marknadernas	verksamhetsuppföljning	

Vi hävdar att hemtjänstmarknaden jämfört med gymnasiemarknaden, har lyckats bättre 

och tydligare i sitt arbete med att förmedla de krav som ställs på marknadsaktörerna. 

Det finns uttryckt från både beslutsfattare och utförare att de gemensamt arbetar med 

brukaren i centrum. Denna typ av insikt menar vi är av stor vikt då det möjliggör för en 

mer enhetlig uppföljning av hemtjänstmarknaden. Det existerar en tydligare koppling 

mellan vad som ska utföras och den monetära ersättning som erhålls. På gymnasie- och 

hemtjänstmarknaden används tydlig handlingsstyrning där det finns specificerat hur 

verksamheterna ska bedrivas. Det är kommunen och staten som står som finansiär och 

samordnare vilket samstämmer delvis med Langfield-Smith och Smith (2003) som 
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hävdar att handlings- och resultatstyrning fungerar bäst i tydligt hierarkiska 

organisationer som grundar sig på tydliga regler och standardiserade processer. 

Handlingsstyrning lämpar sig bäst enligt Hogget (1996) då det existerar svårigheter i att 

kvantifiera det som mäts. Syftet med verksamheterna är i grund och botten att 

tillhandahålla välfärdstjänster, det vill säga hjälpa äldre personer i sin vardag och 

utbilda gymnasieelever. Eftersom tjänsten eller produkten inom hemtjänsten utförs 

direkt då den efterfrågas menar vi att det skapar bättre förutsättningar för användning av 

resultatstyrning för att påverka utförarnas beteende. Det existerar en direkt koppling 

mellan skattemedel och den utförda tjänsten. Problemet för gymnasieskolan är att 

resultatet av verksamheten blir tydligt först efter tre år vilket skapar svårigheter att 

kontinuerligt konkret kunna mäta, utvärdera och styra verksamhetens måluppfyllelse. 

Vilket stöds av Ouchi (1979) som hävdar att tydligheten i det som utvärderas och 

målkongruens är två centrala faktorer för ekonomistyrningens effektivitet. 	

Jämförs de båda marknaderna ser vi tydliga skillnader i hur de faktiskt använder och 

kan använda ekonomistyrningen för att forma marknaderna och styra aktörernas 

beteende. I linje med Leftwich (1993) och Kaufmann och Kraay (2008) handlar 

offentlig styrning om att bestämma den spelplan som välfärdstjänsterna utförs på samt 

den befogenhet beslutsfattarna har att styra marknaden. Vi ser empiriska bevis på att 

hemtjänstmarknaden har större befogenheter att styra marknaden som sådan jämfört 

med gymnasiemarknaden eftersom de inte påverkas av ett tvådelat krav. De har större 

makt att förändra de krav som ställs på utförarna och att utförarna följs upp 

kontinuerligt. Marknaden kännetecknas enligt oss av högre grad av målkongruens, 

tydligare krav samt att beslutsfattarna har större möjligheter att förändra och begränsa 

marknaden.  
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Tabell	10	-	Sammanfattande	tabell	över	marknadernas	dominerande	styrmönster,	teoretisk	och	
faktisk	uppföljning	

Marknad	 Dominerande 
styrmönster	

Teoretisk 
uppföljning	 Faktisk uppföljning	

Hemtjänst	
Byråkratiskt & 

Förtroendebaserat 
styrmönster	

Hård, formell 
resultat- & 

handlingsstyrning	

Hård, Formell resultat- 
& handlingsstyrning	

Gymnasieskola	 Byråkratiskt 
styrmönster	

Hård, formell 
resultat- & 

handlingsstyrning	

Diffus resultatstyrning 
pga. jämförelsetal, 
tvådelat krav och 

informationsasymetri	

5.5 Bollen	är	i	rullning	
I det avslutande stycket analyseras utvecklingen av den svenska välfärden och hur 

förtroende spelar en viktig roll i kvasimarknadens funktionalitet. Avslutningsvis sker en 

analys av kvasimarknadens och den svenska välfärdens potentiella framtida utveckling.	

5.5.1 Vägen	bort	från	det	svenska	folkhemmet	

Enligt gymnasiedirektör Jan Holmqvist uppfattas Sverige som en halvsocialistisk stat av 

omvärlden, vilket vi anser grundar sig på den svenska befolkningens starka tro på 

välfärdssamhället. Det vill säga Per Albin Hansson vision om det svenska folkhemmet. 

Sverige som nation har sedan lång tid tillbaka förlitat sig på att det är staten som ska 

tillgodose och säkerställa medborgarnas välfärd. Intåget av New Public Management 

har som tidigare nämnt brutit upp dessa samhällsstrukturer och institutioner som de 

flesta av oss ändå uppfattar som en självklarhet i det svenska samhället Power (1997), 

att det är staten som ska producera och leverera välfärd. Vi menar att de är en 

utveckling bort från den tidigare verklighet då medborgarna tvingades till ett förtroende, 

i den bemärkelse att staten var en monopolistisk producent av välfärd. I internationell 

jämförelse sticker de nordiska länderna ut då socialt tillit undersökts, Sverige rankas 

väldigt högt i förhållande till övriga världen (Rothstein, 2010). Enligt Rothstein i 

Holmberg och Weibull (2010) är hög social tillit förenat med hög sannolikhet för att det 

existerar en stabil demokrati, hög ekonomisk utvecklingsnivå och relativt låg grad av 

socioekonomiska skillnader. Länder med hög social tillit hävdar Rothstein i Holmberg 

och Weibull (2010) kan generellt förknippas med lägre korruption och högre kvalité i de 
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offentliga institutionerna. Vi anser att denna typ av tillit i hög grad påverkar 

möjligheterna för skapandet av väl fungerande och effektiva kvasimarknader. En 

övergång från statlig monopolistisk producent till användandet av externa aktörer anser 

vi kräver kundernas, befolkningens, förtroende för att staten övervakar och säkerställer 

medborgarnas rättigheter. Vi anser att det får stor betydelse då gränserna mellan stat och 

välfärdssamhället allt mer suddas ut. Enligt Bachmann (2001) behöver inte förtroende 

vara beroende av individuella interaktioner utan kan uppstå som en följd av de 

kollektiva förväntningarna på samhällets institutioner. Då välfärden är skattefinansierad 

anser vi att det skapar en förväntning hos skattebetalarna att de ska få valuta för 

pengarna.  

	

Konsumtion av välfärd har genomgått en enorm transformation de senaste decennierna, 

kunden har övergått från att vara en passiv konsument till en väl informerad och aktiv 

kund. Eftersom valfrihet är en faktor som genomsyrar gymnasie- och 

hemtjänstmarknaden hävdar vi att graden av insyn påverkar det förtroende och de 

förväntningar som krävs för skapandet av väl fungerande kvasimarknader. Vi menar att 

hemtjänstmarknaden har lyckats uppnå en situation där det existerar ett förtroende från 

kunderna att staten övervakar och kontrollerar marknaderna. Vår upplevelse och 

tolkning av marknaden är att utförarna samtidigt har förtroende för beslutsfattarna och 

eftersom majoriteten av kunderna väljer privata utförare, anser vi att det existerar ett 

förtroende mellan kund och aktör. Kunden gör ett aktivt val och förlitar sig på 

marknadsaktörens förmåga att tillhandahålla tjänsten i fråga och att det är staten, 

kommunerna, som möjliggör de äldres valfrihet. Gymnasiemarknaden anser vi endast 

präglas av ett förtroende mellan stat och kund, samt mellan kund och marknadsaktör. Vi 

vill illustrera denna typ av förtroende och skillnaderna mellan marknaderna med hjälp 

av ett venndiagram. Det överlappande området mellan de tre cirklarna menar vi 

symboliserar det förtroende och den insyn som krävs för skapandet av fungerande 

kvasimarknader och utgör den aktuella välfärden. 
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Figur	2	-	Venndiagram	för	att	illustrera	förtroende	mellan	stat,	aktör	och	kund 

5.5.2 Kvasimarknader	och	den	svenska	välfärdens	framtid		

New Public Management har i svensk kontext inneburit stora förändringar av offentlig 

sektor. Likt Svanborg-Sjövall (2014) anser vi att den framtida utvecklingen för 

Stockholm, den svenska välfärden och kvasimarknader i stort kommer att influeras av 

fler former av finansiering och att de fortsättningsvis kommer behöva förlita sig på 

externa aktörer. Wijkström i Wijkström och Zimmer (2011) belyser utvecklingen av att 

civilsamhället och icke-vinstdrivande organisationer går mot vad han väljer att benämna 

som rehybridisering. Att det svenska civilsamhället och folkrörelsen har likt offentlig 

sektor influerats och påverkats av New Public Management liknande strömningar. Den 

tidigare starka koppling mellan denna typ av organisationer och staten håller på att 

suddas ut då större fokus läggs på att efterlikna privat sektor. Skiftet mot mer 

affärsliknande praxis för icke-vinstdrivande organisationer menar Wijkström i 

Wijkström och Zimmer (2011) öppnar för att en större andel av välfärden i framtiden 

kan komma att utföras av icke-vinstdrivande företag. Filantropi och välgörenhet har inte 

haft en naturlig roll inom den svenska välfärden, dock finns det indikationer på denna 

inställning håller på att förändras. Ros Jernberg och Sverker (2014) skriver i sin rapport 

att de upplever att folk blir allt mer öppna med att prata om filantropi och välgörenhet. 

Denna typ av förändringar menar vi är viktig för icke-vinstdrivande företags möjligheter 

att slå sig in på marknaderna. På grund av den massiva kritik som har riktats mot vinster 

inom välfärden anser vi att nästa steg i utvecklingen av den svenska välfärden och 

kvasimarknader kommer att till stor del handla om hur vinstincitament ska existera eller 

inte. Utvecklingen har gått från förtroenden för en stark monopolistisk stat till ökande 

andel privata aktörer. Vi anser att nästa skifte sker mot en ökande andel icke-
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vinstdrivande företag till följd av att kunderna idag är mer välinformerade och de 

kollektiva förväntningarna på hur skattemedel används inom välfärden. 
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6 Slutsats	
Vi ämnar i detta avsnitt presentera de slutsatser vi har dragit för att besvara vårt syfte, 

att beskriva och förstå hur kvasimarknader styrs med avseende på upplevda 

verksamhetskrav och uppföljning. Studiens slutsatser bygger på ovanstående analys för 

hur kvasimarknader faktiskt styrs i verkligheten. Avslutningsvis kommer en diskussion 

föras kring kvasimarknadens implikationer och konsekvenser som senare leder till 

studiens förslag till framtida forskning.	

6.1 Slutsats	
Den utveckling vi kan se på de båda marknaderna är att de påverkats mycket av de 

strömningar som kännetecknar New Public Management. Både gymnasie- och 

hemtjänstmarknaden har öppnats upp och konkurrensprövats i linje med det som New 

Public Management utlovat, det vill säga att valfrihet ska leda till större utbud och högre 

kvalité. Vi konstaterar att det har funnits en tydlig politisk agenda gällande de två 

marknadernas uppbyggnad och utveckling. Valfriheten är något som har genomsyrat 

tankegångarna då de valt att förändra hur välfärden ska produceras och levereras till 

befolkningen. 	

Offentlig sektor har på så sätt kommit att förskjutas från att vara primär producent av 

välfärdstjänster till en samordnade och övervakande funktion. Vi kan konstatera att det 

initialt var svårt för offentlig sektor att anpassa sig till den nya marknadsformen då 

många privata aktörer bedrev sin verksamhet likt renodlade företag. Det skapade 

övervaknings och samordningsproblem på de båda marknaderna. Gymnasiemarknaden 

öppnades upp av friskolereformen utan tydliga begränsningar på hur den skulle styras. 

Inom hemtjänsten användes tidigare LOU upphandlingar som sedan övergick till LOV 

upphandlingar, vilket gav kommunen mer befogenhet att praktiskt kunna styra 

marknaden. 	

Vi upplever det som att på hemtjänstmarknaden har de lyckats behålla ett större mandat 

att kontrollera och påverka marknaden inom Stockholm stad. Till stor del anser vi att 

det är på grund av att hemtjänsten styrs av kommunen oavsett om den utföres i egen 

regi eller utav en privat utförare. De har i viss mån lyckats skapa en kvasimarknad som 

uppfyller det som var avsett samtidigt som kommunen kan påverka marknadens 
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spelregler, till skillnad från gymnasiemarknaden som hamnar mitt emellan. Valfriheten 

existerar samtidigt som Stockholm stad står bakbundna gällande friskolorna. Tanken är 

att de kommunala skolorna och friskolorna gemensamt ska leverera högkvalitativ 

skolgång för gymnasieeleverna. Problemet är att friskolorna fungerar autonomt utan 

någon större kommunal insyn eller möjlighet till att ställa krav på skolorna. En 

otydlighet i vem som kan och får begränsa marknaden uppstår eftersom 

gymnasieskolorna ytterst svarar mot Skolinspektionen. 

Vi anser att marknadernas utveckling och uppbyggnad får olika konsekvenser för hur 

Stockholm stad kan påverka marknaderna. Friskolorna svarar ytterst mot 

Skolinspektionen, det skapar en situation där kommunen har väldigt lite att säga till om 

trots att de står som finansiär av välfärdstjänsten. Tanken är att valfrihet ska leda till 

ökat utbud och kvalité på vad som kan anses vara på medborgarnas premisser. 

Situationen som har uppstått på gymnasiemarknaden är nästan det omvända, det har 

snarare skapat ett beroende mellan de friskolor som väljer att etablera sig och bedriva 

sin verksamhet i Stockholm stad. Trots denna beroendeställning saknar Stockholm stad 

befogenhet och möjlighet till att styra friskolorna.	

I jämförelse med hemtjänstmarknaden anser vi inte att de är beroende av de privata 

utförarna i samma utsträckning. Det grundar vi på att hemtjänsten inte har ett tvådelat 

krav på sig likt gymnasieskolan. Kraven som ställs och marknadsuppbyggnaden skapar 

bättre förutsättningar för kommunen att kunna kontrollera och styra marknaden som 

sådan utan att behöva stå i beroendeställning. Vi anser att de tydligare kraven inom 

hemtjänsten samtidigt minskar de risker som kan uppstå i interorganisatoriska 

samarbeten och relationer. Med tydligare krav och styrmedel menar vi att 

Äldreförvaltningen lättare kan påverka marknadssituationen för att mitigera dess risker. 

Riskerna är mer påtagliga inom gymnasiemarknaden eftersom kommunen endast kan 

styra över de skolor som är i egen regi. Följderna anser vi då blir att 

gymnasiemarknaden saknar förutsättningar för effektiv uppföljning och styrning samt 

att det ökar risken för att aktörerna inte gör det som förväntas av dem.	

Att båda marknaderna styrs utifrån ett byråkratiskt styrmönster anser vi är tydligt då alla 

aktörer svarar mot offentlig sektor. Aktörerna tillåts bedriva sin verksamhet utifrån 

statliga och kommunal premisser. Vi upplever det som anmärkningsvärt att de till synes 

liknande marknaderna har utvecklats så pass olika. Inom hemtjänsten kan vi se inslag av 
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ett förtroendebaserat styrmönster där relationen mellan beställare och utförare har 

kommit längre i deras interorganisatoriska relation i jämförelse med 

gymnasiemarknaden. Verksamheten handlar således inte enbart om att utföra de 

angivna hemtjänsttimmarna utan att tillsammans arbeta mot gemensamma rutiner och 

praxis för att säkerställa kvalitén för kunden.	

Relationen mellan Stockholm och de aktörer som verkar inom gymnasie- och 

hemtjänstmarknaden har stor inverkan på den ekonomistyrning som faktiskt går att 

tillämpa. Utifrån det empiriska materialet och den tidigare analysen anser vi att de 

konkret saknar eller använder sig av en fragmenterad typ av resultatstyrning gentemot 

gymnasieskolorna. Vad vi vill poängterar är att Stockholm stad endast har insyn i den 

egna regin samtidigt som de saknar faktiska åtgärder eller konsekvenser i fall resultaten 

inte är tillfredställande. Gällande Stockholms friskolor existerar det inte någon form av 

resultat- eller handlingsstyrning eftersom friskolorna endast svarar mot 

Skolinspektionen, som är det granskande och styrande organ för den nationella 

skolverksamheten. Om marknaderna ställs i kontrast till varandra blir skillnaderna med 

avseende på dess uppföljning tydliga. Inom hemtjänsten ser vi att de använder sig av 

hård och formell resultat- och handlingsstyrning. Det ställs från kommunen hårda krav 

på hur verksamheten ska bedrivas och att utförare följs upp kontinuerligt. Avtalen är 

också föränderliga och tidsbundna vilket samtidigt ställer krav på utförarna att anpassa 

sin verksamhet efter rådande lagstiftning. Det existerar en tydligare koppling mellan 

vad som förväntas utföras och det faktiska utfallen. Vi kan se att Stockholm till följd av 

en tydligare ansvarsfördelning har större möjligheter att påverka och styra hemtjänsten i 

jämförelse med gymnasiemarknaden.	

Den svenska välfärden har gått från en monopolistisk producent till en ökad andel 

privata aktörer. Vi hävdar att det förtroende som existerar mellan beslutsfattare, 

marknadsaktör och kund är en viktig faktor i skapandet av funktionella och effektiva 

kvasimarknader. På grund av den kritik som riktats mot kvasimarknader och vinster 

inom välfärden anser vi att nästa steg i utvecklingen kommer att handla om icke-

vinstdrivande företags intåg på marknaderna. Medborgarna är idag mer välinformerade 

och ställer högre krav på vad skatterna används till vilket vi anser kommer påverka 

aktörernas marknadsfördelning.	
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6.2 Diskussion	

Eftersom studiens syfte var att beskriva och förstå kvasimarknader utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv, det vill säga att låta respondenternas egna åsikter komma till 

ytan. Vi vill därför lyfta ytterligare aspekter från empirin och analysen här. Studiens 

fokus har varit verksamhetskrav och uppföljning vilka också i stor utsträckning 

påverkas av vad för produkt eller tjänst det är som produceras. Vi är medvetna om att 

det existerar skillnader kopplat till produkten, det vill säga eleven eller de äldre, att det 

skapar olika förutsättningar för de krav som ställs och hur de följs upp. Jämförelsen 

mellan de två olika marknadernas förutsättningar och produkterna anser vi belyser och 

förtydligar den situation som uppstått i Stockholm stad. Det vill säga svårigheten att 

konkretisera styrningen i praktiken.	

Den skolsegregation som upplevs från Utbildningsförvaltningen saknar vi mer utförlig 

empiri kring som bättre skulle kunna klargöra denna bild, att valfriheten inom 

gymnasieskolan spär på segregation. Om så är fallet bidrar denna studie till att belysa de 

problem som kan uppstå då privata aktörer tillåts utföra välfärdstjänster utan tydlig 

styrning. Från ett företagsekonomiskt perspektiv väcks vårt intresse om hur problematik 

av detta slag kan hanteras. Dock anser vi att denna typ av effekter är mycket större och 

mer omfattande än vad denna studie ämnade undersöka och rekommenderar därför att 

man bör studera skolsegregationen från ett socioekonomiskt perspektiv.	

Gällande gymnasiemarknaden i Stockholm stad anser vi att de konkret saknar verktyg 

för att styra marknaden. En friskolerektor uttrycker att det vore lämpligare med att 

använda sig av upphandlingar inom skolverksamheten. Empirin indikerar samtidigt som 

vi själva anser att det eventuellt skulle kunna vara en lösning på den problematik som 

uppdagats på Stockholm stads gymnasiemarknad. På grund av studiens syfte och 

avsaknad av utförlig empiri ligger det utanför vårt fokus, dock öppnar det upp för 

relevanta studier i framtiden. 
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7 Förslag	till	fortsatt	forskning	
I detta kapitel presenterar vi de områden och infallsvinklar som vi anser vara av 

intresse för fortsatt forskning.	

Fenomenet kvasimarknader har under de senaste 20 åren tagit allt mer plats inom den 

svenska välfärden. Gymnasie- och hemtjänstmarknaden är fortfarande relativt ung och 

inte fullt utvecklad till den grad att den fungerar felfritt. Vi anser att en longitudinell 

fallstudie av både kvalitativ och kvantitativ karaktär skulle kunna bidra med ökad 

förståelse för hur marknadsformen förändras över tid och vad det har för implikationer 

för medarbetare, aktörer och beslutfattare. Liknande välfärdsmarknader som 

konkurrensprövats anser vi är av intresse då forskningen på området är bristfällig 

gällande kvasimarknadens effekter.	

Då Utbildningsförvaltningen anser att gymnasiemarknadens valfrihet leder till 

segregation belyser det verkligen ett allvarligt samhällsproblem. Vi anser att man bör 

studera valfriheten och dess konsekvenser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har 

stött på respondenter som hävdar att gymnasiemarknaden skulle fungera bättre om 

skolverksamheten istället upprätthålls genom upphandlingar och avtal. En studie skulle 

då kunna genomföras för att undersöka möjligheterna att införa avtalsupphandling på 

gymnasiemarknaden med hemtjänsten som eventuell mall eller referensmarknad. 
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9 Bilagor	

9.1 Bilaga	1,	Intervjuguide	
De	frågor	vi	ställde	under	intervjuerna	ligger	till	grund	för	vår	empiri.	Frågorna	anpassades	
efter	varje	intervju	med	relevanta	följdfrågor,	men	vi	utgick	konstant	från	centrala	teori	
områden	vi	tidigare	hade	samlat	in	teori	om.		

Inledning:	

● Namn	
● Nuvarande	befattning	
● Hur	länge	har	du	arbetat	på	din	nuvarande	position?	
● Vad	har	du	för	tidigare	arbetserfarenheter?	

Grunden	till	uppkomst	av	kvasimarknader	

● Hur	har	utvecklingen	av	marknaden	sett	ut	de	senaste	åren?	
● Vad	ligger	till	grund	för	denna	förändring?	
● Vad	anser	du	om	denna	utveckling?	
● Hur	är	marknaden	uppbyggd?	

Kravbilden	

● Vilka	krav	ställs	på	privata	kontra	offentliga	aktörer?	
● Existerar	det	några	skillnader	i	krav?	
● Vad	har	du	för	inflytande	eller	möjlighet	att	påverka	din	situation	som	står	i	avtalet?	

Samarbete	

● Hur	ser	samarbetet	ut	mellan	organisationerna?	
● Vilka	verktyg	använder	Stockholm	stad	för	att	samordna	denna	marknad?	
● Hur	skulle	ni	beskriva	relationen	mellan	er	och	Stockholm	Stad?	

Styrning	

● Hur	styrs	denna	marknad?	
● Existerar	det	några	speciella	styrsystem?	
● Är	det	skillnad	hur	privata	och	offentliga	aktörer	styrs?	
● Vad	kan	ni	själva	påverka?	
● Vilka	verktyg	används	för	att	styra	din	enhet	eller	verksamhet?	
● Hur	anser	ni	att	kommunen	kontrollerar	att	uppsatta	mål	efterföljs?	

Verksamhetsuppföljning	

● Hur	går	verksamhetsuppföljningen	till?	
● Hur	och	till	vem	återrapporteras	resultatet?	
● Hur	ofta	sker	en	verksamhetsuppföljning?	
● Är	verksamhetsuppföljningen	olika	för	privata	kontra	offentliga	aktörer?	
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9.2 Bilaga	2,	Utbildningsförvaltningens	organisationsstruktur	
	

	

Egen	illustration	baserad	på	Utbildningsförvaltningens	organisationsschema	

9.3 Bilaga	3,	Äldreförvaltningens	organisationsstruktur	

	

Egen	illustration	baserad	på	Äldreförvaltningens	organisationsschema 


