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Abstract 
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The aim of this study was to describe the free-choice market system according to LOV 
(2008:962) within and between three Swedish municipalities. Based on municipal conditions, 
information about the implementation of LOV (2008:962) in each municipality and open 
comparisons (Äldreguiden 2017), the study aimed to analyse whether the free-choice market 
system contributes to promote a more equal elderly care within the home care. The three 
municipalities were chosen by predetermined criteria based on geographical location, the 
number of inhabitants and population density to contribute to as big geographical contrasts as 
possible by the municipalities. A comparative method was used in order to analyse the result 
between the three municipalities. The result showed that municipal conditions are of 
importance for the implementation of the free-choice market system according to LOV 
(2008:962). Conclusions were that the free-choice market system does not occur the same in 
all municipalities. Different municipalities make it in their own way and sets different 
demands on the private performers. All inhabitants are not assigned the same possibilities to 
choose among performers. The limited choices partly depend on that the free-choice market 
system according to LOV (2008:962) is voluntary for municipalities to establish, and partly 
because of the different municipal conditions to attract private entrepreneurs to settle in the 
municipality. It is apparent from the study’s findings that the basis for the introduction of the 
free-choice market system, increased influence and participation, does not benefit all 
inhabitants. The free-choice market system does not by itself contribute to promote an equal 
elderly care. 
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1. Inledning 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorg 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med värdigt liv 

menas respekt för den enskildes självbestämmande, rätten till att påverka sin omsorg, 

individanpassning och delaktighet. Till välbefinnande hör känsla av trygghet och 

meningsfullhet (prop. 2009/10:116, s.26–29). Enligt Socialtjänstlagen (2001:453 SoL) ska 

samhällets socialtjänst främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet (1kap.1§,1st). Dessa begrepp sägs ge uttryck för respekten för människovärdet 

(prop. 2009/10:116, s.22). 

 

Framväxten av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen kan anses vara i linje med att främja 

dessa begrepp. Privata utförare har enligt Edebalk (2011) förkommit sedan början av 1990-

talet (ibid. s.1) då entreprenader växte fram. Det innebar att kommunen kunde anlita en extern 

producent för att driva en verksamhet under en viss period. Kostnads- och 

kvalitetsmedvetenheten i kommuner ökade (Edebalk 2013, s.211). Utvecklingen av privata 

utförare inom äldreomsorgen tog verklig kraft då Lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV) infördes. Edebalk (ibid.) skriver dock att kunskapen om hur kundvalssystem fungerar i 

praktiken är relativt begränsad. I enskilda kommuner kan det finnas både erfarenhet och 

kunskap om ämnet, men det saknas en generell kunskap (ibid. s.3–4, 6). Därför blir detta 

fenomen intressant att studera. 

 

1.1 Problembakgrund 
Genom privatisering av äldreomsorgen görs medborgare, enligt Dahlberg (2013), till kunder. 

Kunder kan påverka sin situation genom att framföra önskemål/klagomål, eller genom att 

lämna verksamheten/byta omsorgsutförare. Dessa former av inflytande kan dock bli 

problematiska för äldre. Att framföra klagomål kan vara svårt i en beroendesituation. Att 

vissa äldre, till följd av nedsatt funktionsförmåga, inte kan göra självständiga val är också ett 

problem (ibid. s.239). Vamstad (2016) skriver att många äldre har svårt att förstå idén med 

valfrihetssystem. 12,7% av respondenterna i författarens studie visste inte ens att de hade 

möjligheten att välja omsorgsutförare (ibid. s.2173). Trots att ett valfrihetssystem tilldelar 

kunder möjlighet att välja, och således byta, utförare kan det alltså i praktiken vara förenat 

med praktiska och känslomässiga hinder. Det förutsätter också att det finns flera utförare att 

välja mellan (Dahlberg, 2013 s.240). 
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Äldre tilldelas, genom införandet av LOV (2008:962), möjligheten till att välja 

omsorgsutförare. I linje med den nationella värdegrunden för äldreomsorg, och SoL 

(2001:453 1kap.1§,1st), kan detta ses som ett sätt att främja delaktighet och medinflytande, 

jämlikhet i levnadsvillkor samt människors aktiva deltagande i samhällslivet. I politiska 

sammanhang avser begreppet jämlikhet enligt Nationalencyklopedin (NE, u.å. A) alla 

individers lika värde, lika inflytande och lika sociala förhållanden – vilket kan liknas vid 

jämlik äldreomsorg. Krav på jämlikhet i vård och omsorg är, enligt Socialstyrelsen (2011) 

lagstiftat genom den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter, och genom svensk lagstiftning i SoL (ibid. s.12). 

 

En central fråga i diskussionen om valfrihetssystem är huruvida ojämlikhet i vården minskar 

eller riskerar att öka (Socialstyrelsen, 2011 s.33). Enligt Dahlberg (2013) råder det dock brist 

på studier som analyserar just detta, vilket styrker ämnets relevans för socialt arbete. Trots att 

ett valfrihetssystem i teorin på många sätt gynnar kunder så kan det få negativa konsekvenser 

(ibid. s.239–240). Socialstyrelsen menar att den enskildes möjligheter till insatser inte ska 

påverkas av geografiska, demografiska, sociala, språkliga, religiösa eller kulturella 

förhållanden. Trots detta så uppkommer det genom valfrihetssystemet en risk för ökad 

ojämlikhet mellan invånare i landet. Delvis eftersom valfrihetssystemet inte utformas likadant 

överallt, delvis eftersom det inte är tillgängligt för alla (se nästa stycke). Det innebär att en 

likvärdig vård inte kan erbjudas i alla delar av landet (ibid. s.8, 12, 34, 40). 

 

Petersson och Blomberg (2017) skriver att olika kommuner förhåller sig till valfrihet på olika 

sätt. Implementeringen av LOV (2008:962) är frivilligt, vilket innebär att kommunerna med 

sin lokalkännedom själva avgör vilka för-och nackdelar det kan finnas med ett 

valfrihetssystem. Skilda bekymmer kan mötas i olika kommuner. I vissa kommuner ställs 

krav på att entreprenören ska ge omsorg i hela kommunen. I andra kommuner ges 

entreprenörer rätt att endast täcka vissa geografiska områden. Den politiska styrningen ser 

annorlunda ut i olika kommuner. Det påverkar enligt författarna inställningen till LOV 

(2008:962). Vissa kommuner lyckas inte få några privata aktörer att starta verksamhet. Det 

upplevs svårare att få gehör i mindre och geografiskt utspridda kommuner. Kommunens 

storlek och geografiska profil påverkar på så sätt implementeringen av valfrihetssystemet 

(ibid. s.17, 22–23, 28, 37). 
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1.2 Problemformulering 
Till följd av LOV (2008:962) har äldre tilldelats valfrihet bland utförare, vilket innebär att 

äldre ges större inflytande över sin personliga omsorg. Inflytandet kan anses ligga i linje med 

äldres rätt till respekt för självbestämmande, och för Socialtjänstens ansvar att främja 

människors jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Samtidigt så 

förutsätter ett valfrihetssystem att kunder, trots eventuellt nedsatt funktionsförmåga, kan göra 

självständiga val samt att det finns utförare att välja mellan. 

 

Valfrihetssystemet är problematiskt i avseendet att enskildas möjligheter till insatser i ett 

jämlikhetsperspektiv inte ska påverkas av geografiska, demografiska, sociala, språkliga, 

religiösa eller kulturella förhållanden. Kraven på jämlikhet efterföljs inte lika i landet 

eftersom LOV (2008:962) är frivilligt för kommuner att införa. Kommuner som har 

implementerat valfrihetssystemet besitter skilda kommunala förutsättningar. Det är därför av 

relevans för socialt arbete, och denna studie, att genom en jämförelse kritiskt analysera 

huruvida olika kommuners förutsättningar och implementering av LOV (2008:962) påverkar 

äldreomsorgens bidrag till jämlikhet – oavsett var i landet kunder bor. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att, genom en komparativ analys beskriva valfrihetssystemet inom 

och mellan tre svenska kommuner, med hjälp av ett demokratiteoretiskt perspektiv och 

sociologisk nyinstitutionell organisationsteori. Studiens ambition är att genom 

Socialstyrelsens öppna jämförelser, i relation till skilda kommunala förutsättningar och 

kommuners implementering av LOV (2008:962), analysera huruvida valfrihetssystemet bidrar 

till att främja en jämlik äldreomsorg. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur ser valfrihetssystemet ut inom och mellan tre olika kommuner i Sverige? 

• Hur kan valfrihetssystemets möjligheter till att skapa en jämlik äldreomsorg 

analyseras utifrån denna jämförelse? 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras fyra centrala begrepp: LOV, äldre, kund och jämlik äldreomsorg. 
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1.5.1 Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 

Innehåller regler om vad som ska gälla vid konkurrensprövning inom verksamheter i 

kommuner och landsting, då valet av utförare överlåts till kunder. Lagen tillämpas på bland 

annat omsorgs-och stödverksamheter för äldre, personer med funktionsnedsättning samt för 

hälso- och sjukvårdstjänster. Lagen infördes som en del av strävandet mot att sätta brukaren i 

fokus genom ökat inflytande, fler utförare och större mångfald (prop. 2008/09:29, s.1, 54). 

När valfrihetssystemet nämns i studien syftar det till implementeringen av LOV (2008:962). 

 

1.5.2 Äldre 

Definitionen av äldre är, enligt WHO (2002), personer från 65 år och uppåt. 

 

1.5.3 Kund 

Petersson och Blomberg (2017) skriver att begreppet brukare idag ofta frångås och ersätts av 

begreppet kund. Begreppet kund ligger i linje med förekomsten av äldres stärkta inflytande 

och aktiva deltagande, grundtanken för LOV (2008:962) (ibid. s.3–4). Begreppet syftar till 

personer vilka är mottagare av hemtjänstinsatser. 

 

1.5.4 Jämlik äldreomsorg 

Begreppet jämlikhet står enligt NE (u.å. A) för alla individers lika värde. I politiska termer 

avser begreppet även individers lika inflytande och lika sociala förhållanden. Socialstyrelsen 

(u.å. A) skriver att utvecklingen inom Socialtjänsten följs upp utifrån ett jämlikhetsperspektiv. 

Att följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort är delar av vad 

jämlikhetsperspektivet innebär (ibid.). Dessa förklaringar tillsammans med de utgångspunkter 

som ligger till grund för Socialstyrelsens öppna jämförelser över äldreomsorg, vilka 

presenteras i avsnittet ”5.2 Uppgifter hämtade ur Äldreguiden 2017”, utgör grunderna för 

begreppet jämlik äldreomsorg. 

 

1.6 Historisk bakgrund - kundvalfrihetens framväxt 
För att bilda en förståelse för valfrihetssystemets framväxt inom äldreomsorgen i Sverige 

följer här en historisk genomgång av svensk äldreomsorgs utveckling. Att bemöta äldres vård 

och- omsorgsbehov är, enligt Trydegård (2000), en grundsten i svensk välfärdsstat och anses 

vara mycket prioriterat. Så har det dock inte alltid sett ut. I slutet av 1800-talet fanns ingen 

form av offentlig omsorg att tillgodogöra sig som äldre. Traditionen var att familjen tog hand 
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om sina gamla. Välbärgade äldre kunde anställa privata vårdgivare eller köpa tjänsten av 

stiftelser. Äldre som varken hade familj eller tillräckligt med pengar för att finansiera 

vårdgivare tvingades flytta in i fattigstugor. Där bodde en blandning av människor, svaga och 

äldre, kroniskt sjuka, ensamma mödrar med sina barn var några av dem. Den hjälp som fanns 

att tillgå för äldre på dessa ställen var från de friskare i fattigstugan (ibid.571–573, 575). 

 

I sekelskiftet 1800/1900 fanns, enligt Trydegård (2000), omkring 5000 fattigvårdsinrättningar 

i Sverige. Förutom fattigstugor så fanns det i större städer så kallade arbetshus, på 

landsbygden fattiggårdar. Där fick äldre och andra, så kallade intagna, bo om de hjälpte till 

med hushållssysslorna. Under denna tid började kommunerna att anställa avlönade ansvariga 

för fattigvårdsinrättningarna. De skulle hjälpa till att hålla ordning, observera renlighet och 

upprätthålla de intagnas rättigheter. 1904 etablerades Svenska Fattigvårdsförbundet som bland 

annat hade i uppgift att rekrytera föreståndare till de kommunala fattigstugorna. 1918 

reviderades fattigvårdslagen. Det innebar att kommuner blev skyldiga att tillhandahålla 

ålderdomshem för de äldre (ibid. s.576–578). 

 

Trydegård (2000) redogör för hur nya ålderdomshem byggdes i hela landet under 1930-talet. 

De skulle bli mer hemtrevliga. På 1940-talet var ålderdomshemmen den enda form av 

äldrevård som existerade. Under tidigt 1950-tal växte nya former av äldreomsorg fram. Det 

blev tydligt att många äldre föredrog hemtjänst, och den så kallade kvarboendeprincipen 

växte fram vilket innebar att individer i behov av vård och omsorg skulle kunna bo kvar 

hemma utan att tvingas flytta till kommunernas ålderdomshem. Efterfrågan av den 

institutionella äldreomsorgen blev mindre. Under 1970-talet expanderade äldreomsorgen. 

Genom ett tillägg i den dåvarande Socialhjälpslagen blev kommuner skyldiga att erbjuda 

hjälp och assistans till äldre. 1982 trädde Socialtjänstlagen (SoL) i kraft där ett speciellt 

avsnitt behandlade äldre (ibid s.578–586). 

 

1992 genomfördes den så kallade ädel-reformen, vilket innebar att kommunen övertog hela 

ansvaret för långtidsvård av äldre på ålderdomshem och i ordinärt boende. En viktig del i 

denna reform var också att stärka hemtjänstresurserna för att göra det möjligt även för mycket 

sjuka äldre att bo kvar hemma (Trydegård 2000, s.186). Edebalk (2011) redogör för två 

former av entreprenadskap som vuxit fram till följd av denna utveckling, och skiljer på dessa 

som entreprenader och kundval (ibid. s.4). Mot bakgrund av denna historiska översikt så 

kommer studien att utgå ifrån införandet av privatisering i form av kundval. 
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2. Tidigare forskning 
Med anknytning till studiens problemformulering och frågeställningar har tre 

forskningsteman identifierats vilka presenteras nedan. Dessa teman är ”Marknadisering och 

LOV (2008:962) i praktiken”, ”Positiva och negativa aspekter av valfrihetssystemet” och 

”Valfrihetssystemets bidrag till jämlikhet”. 

 

2.1 Marknadisering och LOV (2008:962) i praktiken 
I forskningsrapporten ”Marketisation in Nordic eldercare- a research report on legislation. 

oversight, extent and consequences” skriver Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely och 

Trydegård (2013) att en stark marknadiseringstrend vuxit fram i Sverige. Andelen anställda 

inom privat finansierad omsorg har under 1990-talet ökat från 3%-13% (ibid. s.23). Green-

Pedersen (2002) redogör i artikeln ”New Public Management Reforms of the Danish and 

Swedish Welfare States: The Role of Different Democratic Responses” för två typer av 

marknadsorienterade reformer. Den första reformen som genomförts är splittringen av 

leverantör och köpare, där politiska styrelser kan välja att köpa in tjänster. Tjänsterna är 

fortfarande offentliga. Den andra reformen innebär att ett ökat antal svenska kommuner börjat 

köpa in alternativ äldreomsorg från privata företag vilket skapar fler utförare på marknaden 

(ibid. s.277–279, 286). 

 

Erlandsson m.fl. (2013) skriver att privatiseringen vuxit under 2000-talet. 2012 var 23% av 

alla hemtjänsttimmar försedda av privata företag. För att hantera denna ökning måste lokala 

myndigheter anpassa sina verksamheter och utveckla nya färdigheter i rollen som säljare av 

tjänster (ibid. s.23, 47–48, 57). Detta resonemang kan styrkas genom Socialstyrelsens (2015) 

rapport ”Stimulansbidrag LOV- slutrapport 2011–2014. Socialstyrelsen, som är en statlig 

förvaltningsmyndighet, används för att komplettera övriga referenser då forskningsläget är 

relativt tunt vad gäller statistiska undersökningar om valfrihetssystemet i praktiken. En ökning 

på nästan 50% av antalet kommuner som infört LOV (2008:962) har enligt Socialstyrelsen 

skett mellan december 2011-december 2014. Svårigheter som kommuner upplevt vid 

införandet av LOV (2008:962) uppgavs vanligtvis vara att bedöma ekonomiska konsekvenser 

och att engagera tillräckligt många lokala aktörer. Vad som anses vara en bärande idé i 

valfrihetssystemet, att kunder kan välja bort insatser av dålig kvalitet, har fram till studiens 

genomförande varit sällsynt då omval sällan sker (ibid. s.7–8, 11 ,19, 40–42). 
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Vamstad (2016) redogör i artikeln ”Exit, voice and indifference- older people as consumers of 

Swedish home care services” för många äldres svårigheter att förstå idén med 

valfrihetssystem. Resultatet av studien visar att 12,7% av respondenterna inte visste att de 

kunde välja. 41,4% av alla svar på frågor gällande kunskapen om valfriheten av 

omsorgsutförare var ”vet ej”. 39% svarade att de valt hemtjänst utifrån ”andra anledningar” 

såsom ”bara valde en” eller ”gissade”. Valet har inte, i stor omfattning, gjorts utifrån 

rekommendationer eller av geografisk anledning. Resultaten tyder på att äldre vill kunna 

påverka sina tjänster, men inte anser att valet av leverantör är ett medel för detta (ibid. 

s.2163–2165, 2169–2170, 2173–2175). 

 

2.2 Positiva och negativa aspekter av valfrihetssystemet 
Stolt, Blomqvist och Winblad (2010) skriver i artiklen ”Privatization of social services: 

Quality differences in Swedish elderly care” att privatiseringen av offentlig äldreomsorg har 

väckt viktiga frågor gällande dess konsekvenser. Alla medborgare täcks, enligt Stolt m.fl., av 

valfrihetssystemet. Medicinsk och social service erbjuds alla, oavsett personliga 

omständigheter som exempelvis inkomst. Valfrihetssystemet ger alltså kunder samma 

förutsättningar och rätt till att nyttja systemet (ibid. s.560–561) vilket är en positiv aspekt av 

valfrihetssystemet. Resultatet visar också att kunder inom den privata sektorn oftare har 

deltagit i sin vårdplanering. Privatisering anses vara förknippad med mer serviceinriktad 

verksamhet. Personal i privata företag har enligt studien i allmänhet lägre grundkompetens. 

Vården inom de privata utförarna utgår, i motsats till offentliga utförare, ifrån ett större 

kundvärde (ibid. s.564–566). 

 

Vadelius (2015) redogör i sin doktorsavhandling ”Paradoxernas marknad, en studie om 

företagande i hemtjänsten” för hur hemtjänstföretagare beskriver sina verksamheter. 

Ersättningen till privata utförare från den kommunala beställaren är på förhand politiskt 

fastlagd. Att minska kostnader och driva verksamheter så effektivt som möjligt blir därmed 

strategin för att uppnå lönsamhet. Det innebär att tid är pengar. Äldre som beviljats mindre 

hjälp ses som mindre lönsamma för företaget. Geografiska faktorer är av betydelse vad gäller 

möjligheterna att uppnå lönsamhet. Att pengar blir den styrande faktorn för privata utförare 

kan anses vara en negativ aspekt av valfrihetssystemet. Företagen har inte råd att möta behov 

hos kunder som faller utanför beviljad tid. Enligt en informant så bör en god omsorg värd 
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namnet ta hänsyn till sociala värden och behov, vilket inte finns tid till (ibid. s.222–226, 235–

236). 

 

Enligt resultat av Vadelius (2015) studier sägs dock möjligheterna att kunna influera sin 

arbetssituation och verksamhetens utveckling påverka personalens upplevelser av 

handlingsutrymmet positivt. Flera informanter betonade vikten av individanpassning och 

beskrev det som utmärkande för sina verksamheter. Att bjuda på ”det lilla extra” kan bli 

möjligt i privata verksamheter på ett annat sätt än i de kommunala, vilket kan ses som en 

positiv aspekt av valfrihetssystemet. Den geografiska begränsningen som vissa privata 

utförare har bidrar till mindre problem med kostsamma kringtider (ibid. s.240, 269–270, 280). 

 

2.3 Valfrihetssystemets bidrag till jämlikhet 
Intervjuer med biståndshandläggare genomförda av Socialstyrelsen (2015) visar att 

jämlikheten främjas av en ökad förekomst av specifika språkkunskaper, vilket ökat i takt med 

fler utförare. Det medför att personer som inte skulle tagit emot hjälpinsatser nu gör det. De 

intervjuade biståndshandläggarna är eniga om att LOV (2008:962) har bidragit till en generell 

kvalitetshöjning inom hemtjänsten genom konkurrens och utvecklade kvalitetskrav (ibid. 

s.30). 

 

Införandet av LOV (2008:962) innebär dock inte, enligt Socialstyrelsen (2015), att alla 

invånare i kommunen har samma möjlighet att välja utförare. Dessutom begränsas valfriheten 

ofta då insatser under nattetid, jourinsatser eller larm sällan omfattas av valfrihetssystemet. 

Ytterligare en förutsättning i valfrihetssystemen är välinformerade val. Äldre som inte kan/vill 

göra ett aktivt val hänvisas till kommunens ickevalsalternativ. Förutsättningarna för valfrihet 

ser olika ut i landet, och inom kommuner. Marknaden för privata utförare är, oavsett politisk 

vilja, begränsad (ibid. s.7–8, 17, 40–41). 

 

Petersson och Blomberg (2017) undersöker i forskningsprojektet ”Konkurrensutsatt 

äldreomsorg - utmaningar och dilemman” implementeringen av LOV (2008:962) och dess 

omvandling av äldreomsorgen. Införandet av vårdmarknader leder enligt författarna i vissa 

sammanhang till en förstärkt ojämlikhet. Vårdmarknader utgår ifrån att människor kan förstå, 

planera och beställa egna vård- och omsorgsinsatser. För motvilliga, funktionsnedsatta eller 

krisdrabbade äldre, vilka enligt författarna är vanligt förekommande, blir vårdmarknaden 
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problematisk. Dessa individers engagemang i val och egeninflytande, och förmåga att agera 

som krävande konsument, kan vara begränsat. Trots att alla äldre teoretiskt sett tilldelas lika 

möjligheter att förbättra kvaliteten på sin omsorg förekommer det i verkligheten betydande 

skillnader i utfallet, vilket leder till ojämlikhet (ibid s.59, 62–63). 

 

2.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 
Utifrån forskningsöversikten framgår att valfrihetssystemet är motsägelsefullt. LOV 

(2008:962) infördes för att sätta kunden i fokus genom att öka valfrihet och inflytande. Dock 

visar Vamstads (2015) studie att valfrihet i sig inte anses vara en viktig aspekt. Äldre vill 

istället kunna påverka innehållet i vården. Petersson och Blomberg (2017) menar att äldre 

som inte aktivt kan delta i valfrihetssystemet därmed utesluts ur systemet. Enligt LOV 

(2008:962) ska inte finansieringen av äldreomsorg påverkas, fokus ligger på att öka 

kvaliteten. Dock visar Vadelius (2015) avhandling att ekonomiska aspekter bland privata 

utförare styr deras möjligheter att tillförsäkra äldre en god omsorg. 

 

Valfrihetssystemet genererar både positiva och negativa konsekvenser. I relation till 

Socialtjänstlagens (SoL) skrivelse, att samhällets socialtjänst ska främja människors jämlikhet 

i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, blir jämlikhet i valfrihetssystemet 

betydelsefullt att studera (1kap.1§,1st). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera resultatet och besvara studiens frågeställningar så kommer sociologisk 

nyinstitutionell organisationsteori och ett demokratiteoretiskt perspektiv att användas, vilka 

redogörs för nedan. I ett sammanfattande avsnitt kommer relevansen för användandet av de 

två teoribildningarna att presenteras och huvuddragen summeras. 

 

3.1 Sociologisk nyinstitutionell organisationsteori 
I antologin ”The New Institutionalism in Organizational Analysis” presenteras 

nyinstitutionalism som ett teoretiskt verktyg för organisationsanalyser. Nyinstitutionalismen 

beskrivs till största del vara av sociologisk karaktär. Den ”gamla institutionalismen” och 

nyinstitutionalismen delar en skepsis till teorin om organisationer som rationella aktörer. Båda 

betonar förhållandet mellan organisationer och dess omgivning. Aspekter av verkligheten som 

inte är förenliga med organisationers formella mål anses förekomma. Nyinstitutionalismen 
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behandlar strategier inom och mellan organisationer, och betonar förhållandet mellan 

stabilitet och legitimitet (DiMaggio och Powell 1991, s.1, 11–13). 

 

Detta förhållande för Roine Johansson (2002), professor i sociologi, vidare resonemang kring. 

Ett sätt för politiska organisationer att uppnå legitimitet är att genomföra interna förändringar. 

Omorganisering inom den offentliga sektorn ses som ett uttryck för förändring och måste vara 

av reformerande karaktär. Reformer anses vara styrda uppifrån, organisatoriska anpassningar 

nerifrån-och-upp kan inte styra reformer. Det är lättare att införa en förändring om dess 

innehåll knyter an till överordnade idéer och långsiktiga samhälleliga trender (ibid. s.86–87, 

92). Implementering av LOV (2008:962) kan ses som ett sätt att främja inflytande och 

delaktighet. Även människors aktiva deltagande i samhällslivet främjas av valfrihetssystemet. 

Valfrihetssystemet kan liknas vid anknytning till överordnade idéer och samhälleliga trender 

då inflytande, delaktighet, individanpassning och människors aktiva deltagande i samhället är 

begrepp som idag står i fokus inom äldreomsorgen. 

 

Enskilda organisationers handlingsutrymme, kan enligt Johansson (2002), öka till följd av 

dess identitet. Identiteten innebär inte bara en strävan efter likhet med förebilder utan också en 

ambition att vara unik. Organisationer inom samma fält avviker i viss mån från varandra, och 

översätter idéer till sina lokala förhållanden och förutsättningar (ibid. s.100). Blom och Grape 

(2006) skriver om organisationers försök i att vinna legitimitet. Att få ett anseende ger ökade 

resurser och förbättrade chanser att överleva. Hur aktörer förhåller sig till omgivningen blir en 

viktig förutsättning för överlevnad och utveckling. En central utgångspunkt inom den 

nyinstitutionella teoribildningen är att organisationer ses som öppna system med hög 

känslighet för rådande normer i samhället och den institutionella omvärlden (ibid. s.77, 98). 

 

Trender och försök i att vinna legitimitet diskuteras även av John W. Meyer och Brian Rowan 

(1991). De menar att organisationer är strukturerade utefter fenomen i sin omgivning. 

Organisationer tenderar att efterlikna omgivande organisationer, vilket är en företeelse som 

kallas för isomorfism. Det handlar om hur organisationer hanterar omgivningen vid sina egna 

gränser, och hur de efterliknar element i omgivningen i sin egna struktur. En enhet tvingas att 

efterlikna andra enheter, vilka möter samma uppsättning av omgivande förhållanden. Den 

konkurrenskraftiga isomorfismen betonar marknadskonkurrens och nischförändring. Denna 

form av isomorfism är mest relevant på fält där fri och öppen konkurrens existerar, och 

förklarar delar av byråkratiseringsprocessen. Den ger dock inte en fullt adekvat bild av den 
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moderna världen av organisationer. För detta syfte används institutionell isomorfism, vilken 

utgår ifrån krafter som pressar samhällen att anpassa sig efter sin omgivning. Den största 

faktorn som organisationer måste ta i beaktning är andra organisationer. Organisationer 

konkurrerar inte bara om resurser och kunder, utan också om politisk makt och institutionell 

legitimitet (ibid. s.47, 66). 

 

Ytterligare ett begrepp som är centralt i nyinstitutionalismen är rationaliserade myter. Meyer 

och Rowan (1991) skriver att byråkratisering orsakas av spridningen av rationaliserade myter 

i samhället, vilket innebär utvecklingen av hela det moderna institutionella samhället. Tre 

specifika processer uppmärksammas. Den första processen handlar om utarbetandet av 

komplexa relationsnät. När relationer i samhällen blir täta och sammanlänkande uppstår ett 

antal rationaliserade myter. Exempelvis lagar, nya organisatoriska system eller den allmänna 

opinionen gör det fördelaktigt för organisationer att införliva nya strukturer. Den andra 

processen av rationaliserade myter handlar om graden av kollektiv organisering av 

omgivningen. Rationaliserade myter som genereras av särskilda organisatoriska metoder och 

sprids genom relationella nätverk har legitimitet baserat på antagandet att de är rationellt 

effektiva. Nya formella organisationer dyker upp, vilket innebär att befintliga organisationer 

förvärvar nya strukturella element. Den tredje processen av rationaliserade myter handlar om 

ledarskapsinsatser av lokala organisationer. Organisationen anpassar sig till sina 

institutionella sammanhang, men är ofta även aktiva i att utforma dessa sammanhang. För att 

forma institutionella miljöer tvingar kraftfulla organisationer sina närmaste relationella 

nätverk att anpassa sig till sina strukturer och relationer. Kraftfulla organisationer bygger upp 

mål och förfarande direkt i samhället, som institutionella regler. Rivaler måste därför 

konkurrera på sociala marknader, men också i kontext av institutionella regler som definieras 

av befintliga organisationer (ibid, s.47–49). 

 

Allmänna bakomliggande idéer för enskilda reformförslag är av intresse. En idealtypisk 

organisationsform är företagisering. Det innebär att offentliga organisationer lånar drag från 

företagsinstitutionen genom att börja se sin omgivning som kunder, delvis genom krav på 

autonomi (Johansson 2002, s. 95–96). Att myndigheter institutionaliseras och blir mer 

företagslika återses inom äldreomsorgen genom kommuners implementering av LOV 

(2008:962). Synen på omgivningen som kunder kan styrkas genom att begreppet brukare idag 

ofta ersätts av begreppet kund. 
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3.2 Demokratiteoretiskt perspektiv 
Robert A Dahl, statsvetare och professor vid Yale University, spelade enligt NE (u.å. B) en 

viktig roll för den moderna utvecklingen av beteendeinriktad statsvetenskap. Ett av de mest 

kända verken, ”Democracy and Its Critics” handlar till stor del om hur demokratisk teori och 

praktik påverkas av politiska enhetens storlek. Områdets yta är enligt Dahl (1989) en 

avgörande faktor för medborgares möjligheter att delta i styret. Antalet medborgare 

berättigade att delta i systemet är också en avgörande faktor. Vad som gör demokratin till 

något bra är, enligt Dahl (ibid.), ett grundläggande antagande om jämlikhet. Begreppet 

jämlikhet kan tolkas på olika sätt, exempelvis att lika stor hänsyn ska tas till varje människas 

intressen. Tolkningar av begreppet jämlikhet antas bygga på idén om lika egenvärde (ibid. s.9, 

131–133, 138). 

 

Demokratin sägs, enligt Dahl (1989), också ha en koppling till frihet i form av rätten till fria 

val, självbestämmande och autonomi (ibid. s.138–141). Dessa rättigheter ligger i linje med 

begrepp som tidigare nämnts i relation till LOV (2008:962). Inflytande, delaktighet, 

individanpassning och människors aktiva deltagande i samhället. En fråga som Dahl (1989) 

ställer sig är huruvida en demokratisk process, en rättvis procedur, kan leda till orättvisor. 

Processer kan uppfylla de krav som ställs på den demokratiska processen men ändå få icke 

moraliskt önskvärda påföljder genom att processen gör skada eller att den inte åstadkommer 

det gemensamma bästa (ibid. s.252). 

 

Rothstein och Blomqvist (2008) skriver att det demokratiteoretiska perspektivet fokuserar på 

frågor om den enskilde medborgarens förhållande till den politiska makten. Viktiga beslut 

utformas av offentliga organ. Personal i organisationer som möter kunder måste ges 

handlingsutrymme. Det är inte möjligt för politiska organ att föreskriva fall och hanteringen 

av dem. I dessa situationer uppstår demokratins svarta hål, vilket innebär att de som beslutar 

om medborgares välfärd har ett mycket begränsat inflytande över utformningen av denna 

politik och hur kunderna kommer att möta den. Tjänstemän besitter makt som utövas mot 

medborgare, vilka inte har något demokratiskt inflytande. Det finns en effektiviserande 

potential i att konkurrensutsätta offentlig verksamhet, frågan är om/hur denna potential står i 

relation till demokratins krav på medborgares rätt till likabehandling. Det är fullt möjligt att 

genom demokratiska processer undanröja förutsättningar för demokratin. En majoritet kan 
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fatta beslut som kränker minoriteters rättigheter, vilket utgör en paradox vad gäller demokrati 

som styrelseskick (ibid. s.15–18, 26–27). 

 

Motståndare till valfrihetssystemet ser, enligt Rothstein och Blomqvist (2008) systemet som 

ett sätt att försvaga den generella välfärdspolitikens legitimitet. Den demokratiska kontrollen 

över verksamheter kommer gå förlorad. En omfattande social segregation och ökad 

ojämlikhet blir följden. Få utnyttjar möjligheten att välja, kraven på valfrihet anses därför 

överdrivna. Principen om kravet om rådande allemansrätt inom äldreomsorgens område hotas 

genom detta system. Respekten för den enskilde medborgarens förmåga att själv fatta beslut, 

samt principen om konkurrens sammankopplat med effektivitetsvinster är dock argument för 

valfrihetssystem enligt ett demokratiteoretiskt perspektiv (ibid. s.9–19, 39, 219). 

 

Rättigheten till likabehandling är central i demokratiteoretiska perspektiv. Marknadsmodeller 

för utförande av offentliga uppgifter är enligt Rothstein och Blomqvist (2008) tveksamma 

utifrån att det offentliga ska visa respekt för människors lika värde, vilket står skrivet i 

grundlagen. Marknadsmodeller kan resultera i ökad social segregering och utslagning. 

Människor i olika socioekonomiska positioner i samhället har olika förutsättningar att hävda 

sina intressen (ibid. s.219–221, 225). Likt resonemang som tidigare nämnts så kan dessa 

former av inflytande bli problematiska för äldre, eftersom vissa inte kan/vill göra 

självständiga val. 

 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Den sociologiska nyinstitutionella organisationsteorin kan användas som ett verktyg för att 

förklara hur idéer lett till offentliga organisationers reformer och omvandling till privat regi, 

likt LOV (2008:962). Förhållandet mellan organisationer och dess omgivning är centralt i 

denna teoribildning. Förändringar knyter an till överordnade idéer och trender i samhället och 

får på så sätt legitimitet. Organisationer ses som öppna system känsliga för normer i samhället 

och den institutionella omvärlden, de måste därför anpassa sig till omgivande aktörer. 

Betydelsen av inflytande och delaktighet kan liknas vid överordnade idéer. Organisationer 

som tar till sig dessa idéer vinner legitimitet och överlever därför. 

 

Det demokratiteoretiska perspektivet kan komplettera nyinstitutionalismen då detta perspektiv 

har en koppling till jämlikhet. Perspektivet behandlar rätten till fria val, självbestämmande 
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och autonomi. En demokratisk process kan leda till orättvisor och få påföljder som inte är 

moraliskt önskvärda. Den enskilde medborgarens förhållande till den politiska makten, och 

rätten till likabehandling, är utgångspunkter i det demokratiteoretiska perspektivet. På så sätt 

blir denna teoribildning användbar för att förklara förhållandet mellan politiska processer och 

demokrati, vilket kan kopplas till jämlikhet. 

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens kvalitativa metodinriktning, urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt vid artikel- och databassökning. Dessutom förs en 

diskussion om forskningsetiska överväganden i relation till studiens metodologiska 

överväganden, samt för studiens tillförlitlighet. 

 

Eliasson (2013) skriver att kvalitativa metoder sysslar med sådant som går att beskriva med 

ord. De är användbara för att tränga på djupet, då det inte är av vikt att kunna generalisera 

utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang. Dessa metoder används för att komma 

åt sammanhang vilka kräver förståelse, som inte uppenbarar sig på en gång utan blir tydliga 

allt eftersom. Kvantitativa metoder däremot sysslar med sådant som går att beskriva med 

siffror, och passar bra för att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp (ibid. s. 21). 

 

Studiens empiri utgår till viss del ifrån data i form av statistiska undersökningar genomförda 

av Socialstyrelsen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) skriver att statistiska 

undersökningar kan utgå ifrån kvantitativa eller kvalitativa variabler. Kvalitativa variabler är 

nominal-eller ordinalskalor där värdena är heltal. Ordinalskalan innebär en rangordning av 

värdena, exempelvis sällan-ibland-ofta. Kvantitativa variabler är kvot- eller intervallskalor. 

Kvotskalan har en absolut nollpunkt och avståndet mellan olika steg är ekvidistant (ibid. s.41–

43). De uppgifter som inhämtats från kunder i hemtjänstgrupper är ordinalskalor, där 

omdömen lämnats för huruvida kunder exempelvis är mycket/ganska nöjda med hemtjänsten 

eller hur kunder tycker att de alltid/oftast kan påverka. De uppgifter som verksamheterna 

lämnat för antal äldre som har en kontaktperson och genomförandeplan är kvotskalor. 

 

Data som ligger till grund för resultatet är alltså delvis kvalitativ och delvis kvantitativ. 

Eliasson (2013) skriver att kvalitativa metoder är flexibla och går att kombinera med 

kvantitativa metoder (ibid. s.27). Kvalitativ och kvantitativ data kan kombineras för att 
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bearbetas genom en kvalitativ analys. Fejes och Thornberg (2015) skriver om kvalitativ 

analys som en process där forskaren undersöker och arrangerar datamaterial för att komma 

fram till ett resultat. Data organiseras och bryts ner till hanterbara enheter. Att skapa mening 

ur en massiv mängd data, skilja mellan betydelsefullt/trivialt och att identifiera mönster är vad 

kvalitativ analys handlar om. Analysen kan ha flera syften, exempelvis att beskriva ett 

fenomen, jämföra fall för att urskilja gemensamma nämnare/skillnader och att eftersöka 

förklaringar till identifierade skillnader (ibid. s.34–35). Studien bidrar till en 

helhetsbeskrivning men också jämförelse av det undersökta, implementeringen av LOV 

(2008:962) i de tre utvalda kommunerna. Därför blir en kvalitativ analys av resultatet relevant 

att genomföra. 

 

Fejes och Thornberg (2015) uppmuntrar ett användande av metoder som är möjliga i 

sammanhanget och som kan bidra till en djupare förståelse av det studerade fenomenet (ibid. 

s.33). För att bäst kunna analysera resultatet i relation till jämlikhet så kommer en komparativ 

metod att antas. Användningen av en komparativ metod skapar, enligt Denk (2002), 

förutsättningar för en djupare förståelse för politik och utgår ifrån att beskriva skillnader 

genom jämförelser. Att få förståelse för politiska system, deras uppbyggnad, orsaker och 

betydelse är ett övergripande syfte med komparativa studier (ibid. s.7–8). Hur kommuners 

sammansättning, storlek och geografi påverkar äldres position i valfrihetssystemet och hur 

jämlikheten påverkas av valfrihetssystemet blir möjligt att studera genom en komparativ 

metod. 

 

4.1 Urvalsmetod 
Studien utgår ifrån en jämförelse av tre svenska kommuner. Kommunerna har valts via ett 

strategiskt urval. Holme och Solvang (1997) skriver att urvalet i dessa fall utgår ifrån 

systematiskt medvetet formulerade kriterier. ”Extrema” fall eftersöks för att få en så stor 

variationsbredd av materialet som möjligt (ibid. s.101, 104). Denk (2002) skriver att urvalet i 

komparativa studier utgår ifrån kritiska val eftersom slumpmässiga urval kan begränsa 

analysens möjligheter och slutsatser. Forskarens föreställningar styr urvalet (ibid. s.47). 

 

Kommunerna valdes begynnande utifrån kriteriet att de alla skulle vara inom samma landskap 

vari studien utgår ifrån, vilket är Småland, för att begränsa tillgången av kommuner vid 

fortsatt urval. För att skapa så stora kontraster som möjligt så har en landsbygdskommun, en 
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mindre kommun och en större kommun valts för studien. För att kunna beskriva skillnader 

genom jämförelse, i linje med den komparativa metoden, krävs att de kommunerna skiljer sig 

åt. Ett sätt kommunerna skiljer sig åt blir storleken. Likt Denk (2002) skriver så eftersöks 

extremfall för att bidra till en variationsbredd (ibid.). Ytterligare ett kriterium vid urvalet var 

att få med en kommun ur varje småländskt län för att bidra till en större spridning. 

Befolkningstäthet är det tredje urvalskriteriet. Hur befolkningen är uppdelad kan ha inverkan 

på resursknutenheten, och i sin tur viljan för privata utförare att etablera sig i kommuner. 

  

Enligt NE (u.å. C) tillhör hela Kronobergs län, större delen av Jönköpings län och 

fastlandsdelen av Kalmar län Småland. En kommun ur vardera av dessa län valdes ut att 

studera. Enligt SCB (2017) är den största kommunen enligt folkmängd bland dessa län 

Jönköpings kommun. Den minsta kommunen enligt folkmängd i kvarvarande län är Högsby, 

vilken representerar landsbygdskommunen. Ur Kronobergs län valdes därför den mindre 

kommunen ut, vilket var Ljungby (ibid). 

 

4.2 Datainsamling 
En förstudie av de tre preliminärt valda kommunerna genomfördes, för att i relation till 

urvalskriterierna svara på om kommunerna kunde användas för vidare analys. Trots att 

politisk ledning eller antal hemtjänstärenden inte var urvalskriterier så ger de en bild av hur 

kommunerna skiljer sig åt. Nedan presenteras den information som förstudien bidragit med i 

en tabell (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Kommunala förutsättningar 

 Geografi Folkmängd Befolknings-

täthet 

Politisk ledning Hemtjänst-

ärenden 

 Högsby 

kommun 

Kalmar län 6 087 st. 8.1 
invånare/km² 

Kommunfullmäktige: 

Mandatfördelning: 

S(13), C(8), SD(6), 

KD,M(3), MP,V(1) 

Socialutskott: 

Mandatfördelning: 

KD(1) M(1), S(1) 

172 st. 

Ljungby 

kommun 

Kronobergs 

län 

28 297 st. 16.2 

invånare/km² 

Kommunfullmäktige:  

Mandatfördelning: 

S(15), M(10), C(7), 

562 st. 
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SD(5), V(3), 

ALT,KD,L,MP(2) 

Socialnämnd: 

Mandatfördelning: 

S(4), M(2), 

ALT,C,SD,V(1) 

Jönköpings 

kommun 

Jönköpings 

län 

137 481 st. 92.9 

invånare/km² 

Kommunfullmäktige: 

Mandatfördelning: 

S(26) M(17) KD(10) 

SD(8) C,MP(6) L,V(4) 

Äldrenämnd: 

Mandatfördelning: 

S(4), M(2), C(1), 

KD(1), L(1) MP (1) SD 

(1)  

2174 st. 

Källor: Högsby geografi: SCB, (2017). Högsby folkmängd och befolkningstäthet: SCB, (u.å. A). Högsby politisk 

ledning: Högsby kommun, (2017a) och (2017b). Högsby hemtjänstärenden: Socialstyrelsen (u.å. D). Ljungby 

geografi: SCB, (2017). Ljungby folkmängd och befolkningstäthet: SCB, (u.å. B). Ljungby politisk ledning: 

Ljungby kommun, 2017 och 2016. Ljungby hemtjänstärenden: Socialstyrelsen (u.å. E). Jönköping geografi: 

SCB, (2017). Jönköping folkmängd och befolkningstäthet: SCB, (u.å. C). Jönköping politisk ledning: 

Jönköpings kommun, (u.å. B), (u.å. C) och (u.å. D). Jönköping hemtjänstärenden: Socialstyrelsen (u.å. F). 

 

Det material som ligger till grund för att svara på kommuners implementering av LOV 

(2008:962) hämtades ifrån respektive kommunhemsidor. Där beskrivs implementeringen samt 

specifika bestämmelser för valfrihetssystemet inom kommunerna. Dessa uppgifter presenteras 

i ”5.1 Kommunerna och dess implementering av LOV (2008:962)” och tematiseras utifrån 

”Undantag gentemot kommunal hemtjänst och ekonomisk ersättning”, ”Val och omval” samt 

”Krav på utförare, verksamhetsansvarig och hemtjänstpersonal”. 

 

Det material som ligger till grund för den andra delen av studiens resultat presenteras i ”5.2 

Uppgifter hämtade ur Äldreguiden 2017”. Detta materialet består av statistik hämtad ur 

Socialstyrelsens öppna jämförelse för äldreomsorg. Databasen heter Äldreguiden. I 

Äldreguiden finns information om hemtjänstverksamheter och boenden i Sverige. Uppgifterna 

är, enligt Socialstyrelsen (u.å. B), inhämtade genom två undersökningar. I 

”Enhetsundersökningen” har Socialstyrelsen ställt frågor till hemtjänstverksamheterna. I 

enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har Socialstyrelsen ställt 

frågor till de äldre själva (ibid.). Resultatet ur dessa undersökningar delas i Äldreguiden in i 
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åtta omdömen: helhetsomdöme, tre personalomdömen och fyra omdömen för inflytande och 

delaktighet. Dessa åtta utgångspunkter kan, enligt Socialstyrelsen (u.å. B), alla tolkas i 

relation till begreppet jämlikhet (ibid.) och blir därav ett instrument för att analysera jämlikhet 

inom äldreomsorgen. Omdömena redogörs för mer specifikt i anslutning till den inhämtade 

statistiken. 

 

4.3 Artikel- och databassökning 
Vetenskapliga publikationer har eftersökts via databaser genom Linnéuniversitetets hemsida 

www.lnu.se/ub. Utifrån ämnesguiden ”socialt arbete och socialpsykologi” har databaserna 

”Google Scholar”, ”LIBRIS”, ”OneSearch”, ”Social services abstracts” och ”SwePub” 

använts. 

 

Sökord som använts är ”elderly care”, ”free choice”, ”free choice market system”, ”home 

care”, marketisation*, ”older people”, privatization*, ”system of choice”, hemtjänst*, jämlik*, 

kundval*, konkurrens*, marknadisering*, valfrihet*, valfrihetssystem*, äldreomsorg*. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska principer delas, enligt Vetenskapsrådet (2002), in i fyra huvudkrav. 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnare/undersökningsdeltagare ska informeras av 

forskaren om deras roll och frivilliga deltagande i projektet. Samtyckeskravet är beroende av 

undersökningens karaktär. För undersökningar där deltagare aktivt gjort en insats ska 

samtycke inhämtas. Då uppgifter om deltagarna hämtas från offentliga myndighetsregister så 

behöver samtycke inte efterfrågas (ibid. s.7, 9). Material har samlats in genom offentliga 

publikationer och statistik, och därför kommer inte dessa krav att belysas mer. 

 

Konfidentialitetskravet utgår, enligt Vetenskapsrådet (2002), ifrån att personuppgifter i en 

undersökning ska tillges största möjliga konfidentialitet och förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av materialet. Etiskt känsliga uppgifter ska omfattas av tystnadsplikt. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas för forskningens ändamål (ibid. 

s.12, 14). De dokument som samlats in, trots att det handlar om offentliga publikationer, har 

inte använts för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften. Materialet som 

studien utgår ifrån omfattas inte av tystnadsplikt. Studien avser inte att skada någon kommuns 

anseende. Det intressanta är inte kommunerna i sig, utan att belysa hur valfrihetssystemet i 
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relation till begreppet jämlikhet kan påverkas av skilda kommunala förutsättningar. Därför har 

kommunerna i studien förblivit offentliga. 

 

4.5 Metodologiska konsekvenser av urvalet och studiens tillförlitlighet 
Studiens tillvägagångssätt bör diskuteras kritiskt utifrån begreppet tillförlitlighet. Hur 

tillförlitlig en undersökning är, hur väl undersökningen mäter det som avses, kallas enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) för reliabilitet. Begreppet validitet handlar om i 

vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det undersökta. Validitet avser undersökningens 

begreppsmässiga och teoretiska relevans, giltigheten i det vi mäter (ibid. s.104). Studiens 

resultat utgörs av information inhämtad ifrån de studerade kommunernas hemsidor och 

statistik inhämtad från Äldreguiden. För att besvara studiens frågeställningar är detta material 

till hjälp och skapar grunden för att kunna analysera resultatet utifrån jämlikhet. Därav kan 

validiteten anses hög. 

 

Fejes och Thornberg (2015) skriver dock att en del forskare är tveksamma till begreppet 

validitet. Trovärdighet och tillförlitlighet är begrepp som inom den kvalitativa forskningen 

anses vara mer passande (ibid. s.259). Begreppet reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet. 

Inhämtad statistik ur Äldreguiden bör diskuteras i relation till studiens tillförlitlighet. 

Uppgifter har saknats för vissa omdömen i flera hemtjänstgrupper. Ett problem som rör 

”verksamheternas uppgifter” är dess tillförlitlighet eftersom det är i dessa uppgifter som de 

allra flesta 100% svar har förekommit. Dock har dessa svar i många hemtjänstgrupper också 

varit relativt låga i förhållande till övriga uppgifter, vilket tyder på att det inte behöver råda 

någon tveksamhet om tillförlitligheten till verksamheternas uppgifter. 

 

Äldreguiden presenterar inte hur många äldre inom varje hemtjänst som besvarat 

undersökningen. Avsaknad av svarsfrekvens gör att det inte går att fastställa att detta resultat 

är representativt för alla äldre i varje hemtjänstgrupp. Enligt Socialstyrelsen (u.å. F) besvarade 

60% av de tillfrågade i undersökningen år 2017. Det gäller både för hemtjänst och särskilt 

boende. Andelen personer med hemtjänstinsatser var fler (91 634 st.) än äldre på särskilt 

boende (38 491 st.). Dokumenten som legat till grund för information om kommunernas 

implementering av LOV (2008:962) och information om de olika privata hemtjänstutförarna 

är inhämtade från respektive kommunhemsida. Utgångspunkten för att resultatet är 

tillförlitligt är att dessa dokument är uppdaterade och giltiga.  
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I relation till de 290 kommuner som finns i Sverige så är urvalet litet. Med tanke på att urvalet 

varit så styrt är det inte säkert att resultatet kan tala skillnaden mellan andra kommuner, och 

blir därför kontextbundet. Dock kan vissa mönster återses i alla dessa kommuner och därför 

har en teoretisk generalisering möjliggjorts. De slutsatser som analysen redogör för bör dock 

tolkas med försiktighet. Valet av teorier har styrt hur resultatet kan tolkas och analyseras. 

Teorierna har redogjorts för med hjälp av originalkällorna som utgångspunkt, men 

kompletterats med likvärdig litteratur. Detta delvis till följd av att tillgängligheten av litteratur 

på universitetsbiblioteket varit begränsad. 

 

Så länge det förekommer en medvetenhet om materialets eventuella brister, så finns det också 

förtjänster med detta material. Statistiken från Äldreguiden skapar möjligheter till en konkret 

översikt av valfrihetssystemet inom kommunerna. Att analysera statistiken i relation till 

implementeringen av LOV (2008:962) och kommunala förutsättningar skapar möjlighet till 

teoretisk generaliserbarhet men också för en jämförelse inom och mellan kommunerna. 

 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av datainsamlingen. Resultatet delas upp i två kapitel som 

avhandlar kommunernas implementering av LOV (2008:962) och uppgifter hämtade ur 

Äldreguiden inom varje kommun. 

 

5.1 Kommunerna och deras implementering av LOV (2008:962) 
Nedan presenteras de olika kommunerna i tre avsnitt för sig, där valfrihetssystemet inom varje 

kommun redogörs för. 

 

5.1.1 Högsby kommun 

Kommunen har, enligt NE (u.å. D), haft en negativ befolkningsutveckling sedan början av 

1960-talet med undantag för enstaka år (ibid.). 2012 beslutades i Högsbys kommun att införa 

LOV (2008:962) inom kommunens hemtjänst. För närvarande finns ingen etablerad privat 

hemtjänstutförare i Högsby (Högsby kommun, 2017a). 
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Undantag gentemot kommunal hemtjänst och ekonomisk ersättning 

Utförandet av omvårdnadsinsatser sker alla dagar klockan 07.00-21.00. Övrig tid på dygnet 

utförs tjänsterna av kommunal nattpatrull. Privata utförare har möjlighet att sätta ett 

kapacitetstak för hur många timmar per månad de kan utföra. Privata utförare har rätt att 

ansöka om att verka inom ett särskilt geografiskt område i kommunen. Den ekonomiska 

timersättningen är uppdelad på två timpriser, ett pris för kunder med personlig 

omvårdnad/service och ett pris för de kunder med endast service beviljat (Kommunkansliet 

Högsby kommun, 2012 s.5, 7). 

 
Val och omval 

Om kunden inte vill/kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ. Tjänsten tillhandahålls då 

av kommunal verksamhet. Den enskilde har rätt att byta hemtjänstutförare. Det sker fem 

dagar från det att kundens önskemål om att byta hemtjänst har anmälts till kommunens 

biståndsenhet. Motiv för att byta utförare behöver inte anges (Kommunkansliet Högsby 

kommun, 2012 s.6–7). 

 
Krav på utförare, verksamhetsansvarig och hemtjänstpersonal 

Alla utförare är skyldiga att åta sig att utföra beviljade insatser. Rådande krav på kompetens 

för anställd personal är undersköterskeutbildning eller motsvarande. Undantag från detta krav 

är kortare vikariat, upp till sex månader. Kompetenskrav för verksamhetsansvarig är 

undersköterskeutbildning eller motsvarande (Kommunkansliet Högsby kommun, 2012 s.7, 9). 

 

5.1.2 Ljungby kommun 

Kommunen har, enligt NE (u.å. E), under en lång tid haft ett stabilt befolkningsunderlag 

(ibid.) 2010 beslutade Kommunfullmäktige i Ljungby kommun att införa valfrihet i 

hemtjänsten enligt LOV (2008:962). För närvarande finns det en aktiv privat utförare i 

kommunen (Äldreguiden 2017). 

 

Undantag gentemot kommunal hemtjänst och ekonomisk ersättning 

Vård och omsorg bedrivs klockan 07.00-22.00 varje dag. Ljungby kommun ansvarar för 

nattjänstgöring och trygghetslarm 22.00-07.00. Privata utförare kan välja att åta sig uppdrag i 

ett eller flera av kommunens geografiska områden. Utförare får sätta kapacitetstak i form av 

maximalt antal timmar per månad (Ljungby kommun, 2018 s.1–2, 17). Den ekonomiska 

ersättningen till utförare på landet är högre, eftersom restiderna är längre. I nuläget så erbjuder 
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den privata hemtjänstutförare som är aktiv i kommunen sina tjänster i områdena 

Rönnäs/Kungshög, Centrum, Haraberget, Ågård och Hångers/Replösa/Åsikten (Ljungby 

kommun, u.å.). 
 

Val och omval 

Om kunden inte vill/kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ. Tjänsten tillhandahålls då 

av kommunal verksamhet. Omval får ske när som helst utan att ange skäl. Byte av utförare 

sker 14 dagar efter registrering av meddelat omval (Ljungby kommun, 2018 s.1, 3, 22). 
 

Krav på utförare, verksamhetsansvarig och hemtjänstpersonal 

Utförare är skyldiga att ta emot alla kunder som de blir valda av. Alla utförare ska för 

arbetsuppgifterna ha tillräcklig och adekvat kompetens. Eventuella vikarier ska tillsättas 

utifrån samma kompetenskrav som för ordinarie personal (Ljungby kommun, 2010 s. 4). 

Verksamhetsansvarig ska ha adekvat högskoleutbildning, minst två års erfarenhet inom 

äldreomsorg och/eller personer med funktionsnedsättning. Därtill gäller minst ett års 

sammanhängande erfarenhet av arbetsledning eller biståndshandläggning, under de senaste tio 

åren. Verksamhetsansvarig ska ha kunskaper om tillämpliga lagar, erfarenhet av 

administration och datorvana samt behärska svenska språket i tal och skrift (Ljungby 

kommun, 2018 s. 1, 8–9, 14, 17). 

 

5.1.3 Jönköpings kommun 

Kommunen har, enligt NE (u.å. F), under en lång tid haft en stabil befolkningstillväxt (ibid.). 

2009 beslutade Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun att införa fritt val inom 

hemtjänsten (Jönköpings kommun, 2010 s.2,10). För närvarande finns det elva aktiva privata 

hemtjänstutförare i kommunen (Äldreguiden 2017). 

 

Undantag gentemot kommunal hemtjänst och ekonomisk ersättning 

Omsorgs-och serviceinsatser utförs klockan 07.00-22.30 alla dagar, övrig tid verkar 

kommunal hemtjänst. Privata utförare får ange ett kapacitetstak för verksamhetens omfattning 

i timmar per månad. Utförare kan erbjuda insatser i hela kommunen eller delar av kommunen. 

Den ekonomiska ersättningen baseras på en schablonmässigt framräknad timkostnad 

(Jönköpings kommun, 2016 s. 1–3). 
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Val och omval 

Om kunden inte vill/kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ. En turordningslista med 

alla kommunala och privata utförare som är godkända i kommunen efterföljs då. Omval av 

hemtjänstutförare kan ske när som helst. Det kan ta upp till 14 dagar att administrera, från att 

biståndshandläggaren meddelat den gamla och nya utföraren (Jönköpings kommun, 2016 s.3). 
 

Krav på utförare, verksamhetsansvarig och hemtjänstpersonal 

Verksamhetsansvarig ska ha relevant högskoleexamen, minst två års erfarenhet av arbete 

inom äldreomsorg och/eller arbete med personer som funktionsnedsättning. Dessutom krävs 

ett års sammanhängande praktisk erfarenhet av arbetsledning. Dessa erfarenheter ska vara 

förvärvade under de senaste tio åren. Verksamhetsansvarig ska även ha kunskaper om 

tillämpliga lagar, erfarenhet av administration och datorvana samt behärska svenska språket i 

tal och skrift. Personal som utför arbetsuppgifterna ska ha minst treårig omvårdnadsutbildning 

på gymnasienivå/motsvarade eller erfarenhet från arbetsområdet. Personal ska kunna 

kommunicera på det svenska språket i tal och skrift (Jönköpings kommun, 2016 s.6, 11). 

 

5.2 Uppgifter hämtade ur Äldreguiden 2017 
Nedan presenteras resultatet av inhämtad statistik ur Äldreguiden. Kommunerna framställs 

var för sig i tre avsnitt. Resultatet presenteras i tabeller, där ursprungliga omdömen som 

Socialstyrelsens undersökningar utgår ifrån har ersatts av nyckelord/fraser. De åtta 

fullständiga omdömena, i den ordning de presenteras i tabellerna, lyder: 

 

- Personal: Äldre personer som tycker att personalen från den här hemtjänsten utför sina 

arbetsuppgifter mycket bra eller ganska bra. 

- Personal: Äldre personer som tycker att personalen från den här hemtjänsten alltid 

eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hemma hos dem. 

- Inflytande och delaktighet: Äldre personer som tycker att de alltid eller oftast kan 

påverka när personalen ska komma från den här hemtjänsten. 

- Inflytande och delaktighet: Äldre personer som tycker att personalen från den här 

hemtjänsten alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska 

utföras. 

- Helhetsomdöme: Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här 

hemtjänsten. 
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- Inflytande och delaktighet: Den här verksamhetens uppgifter om hur många äldre 

personer som har en kontaktperson som rör den äldres omvårdnad och service. 

- Inflytande och delaktighet: Den här verksamhetens uppgifter om hur många äldre 

personer som har en plan för hur biståndsbeslut ska genomföras där den äldre varit 

delaktig. 

- Personal: Den här hemtjänsten erbjuder personal som talar andra språk än svenska. 

 

5.2.1 Högsby kommun 

I Högsby kommun finns inga privata utförare etablerade. Den kommunala hemtjänsten är 

uppdelad i två grupper (Äldreguiden 2017a). Varje äldre har enligt kommunen en individuell 

genomförandeplan och egna kontaktpersoner (Högsby kommun, 2014). Nedan följer en tabell 

(Tabell 2) som presenterar resultatet hämtat ur Äldreguiden 2017 i Högsby kommun. 

 
Tabell 2. Två kommunala hemtjänstgrupper i Högsby. Fagerhult/Grönskåra, Högsby. 

Äldre personer som tycker att… Fagerhult/Grönskåra  Högsby  

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 90% 

… personal har tillräckligt med tid 100% 80% 

… de kan påverka när personal ska komma 36% 55% 

… personal tar hänsyn till önskemål 83% 77% 

Helhetsomdöme… 100% 96% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

  

…kontaktperson 76% 90% 

…genomförandeplan 34% 32% 

… andra språk än svenska Filipino, tyska Bosniska, ka, rumänska, 

ryska, slovakiska, tyska 

Källa: Äldreguiden (2017a). 

 

Kommentarer 

De äldre är i stora drag nöjda med sin hemtjänst, då ”helhetsomdöme” och ”personal utför 

arbetsuppgifter bra” är höga i båda grupper (Fagerhult/Grönskåra: 100%,100%, Högsby: 

96%,90%). I omdömet ”personal tar hänsyn till önskemål” uppnår värdet 83% respektive 

77%. Dock är andelen äldre som tycker att de kan påverka när personal ska komma liten i 

jämförelse till de andra omdömena (36% och 55%). Likaså andelen äldre som har en 

genomförandeplan (34% och 32%). Enligt kommunen har alla äldre med hemtjänst en 
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kontaktperson och genomförandeplaner. Så är inte verkligheten. Det vill säga att omdömena 

för inflytande och delaktighet är överlag relativt låga, i relation till personalomdömena. I 

Fagerhult/Grönskåra talar hemtjänstpersonal filipino och tyska. I hemtjänstgruppen Högsby 

talas bosniska, ka, rumänska, ryska, slovakiska och tyska. 

 

5.2.2 Ljungby kommun 

I Ljungby kommun finns en aktiv privat hemtjänstutförare, enligt Äldreguiden (2017b). Enligt 

Seniorval.se (u.å) finns det ytterligare två privata utförare i kommunen (ibid.) som inte 

förekommer i Äldreguiden, vilket kan tyda på att de är nystartade eller ännu inte tillräckligt 

etablerade. Därför kan inte dessa studeras. Den kommunala hemtjänsten i Ljungby kommun 

är uppdelad i 13 grupper (Äldreguiden, 2017b). Nedan följer tre tabeller (Tabell 3–5) som 

presenterar resultatet hämtat ur Äldreguiden 2017 i Ljungby kommun. 

 
Tabell 3. Fem kommunala hemtjänstgrupper i Ljungby. Angelstad, Centrum, Haraberget, Hångers, 

Kungshög. 

Äldre personer som tycker att… Angelstad Centrum Haraberget Hångers Kungshög 

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 96% 87% 89% 94% 

… personal har tillräckligt med tid 88% 92% 83% 84% 88% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

57% 72% 52% 55% 76% 

… personal tar hänsyn till önskemål 86% 85% 73% 94% 97% 

Helhetsomdöme… 100% 88% 87% 95% 90% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

     

…kontaktperson 48% 74% 67% 45% 40% 

…genomförandeplan 48% 100% 67% 45% 21% 

… andra språk än svenska Värde 

saknas 

Arabiska, 

finska, 

grekiska, 

kinesiska, 

polska, 

ungerska 

Bosniska, 

filipino, 

kinesiska, 

spanska, 

thailändska 

Finska, 

serbiska, 

tyska, 

ungerska 

 

Bosniska, 

polska, 

rumänska, 

thailändska, 

ungerska 

Källa: Äldreguiden (2017b). 
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Tabell 4. Fem kommunala hemtjänstgrupper i Ljungby. Lidhult, Ryssby, Södra Ljunga, Ågård, Åvallen. 

Äldre personer som tycker att… Lidhult Ryssby Södra 

Ljunga 

Ågård Åvallen 

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 100% 91% 88% 96% 

… personal har tillräckligt med tid 75% 95% 90% 83% 92% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

56% 70% 64% 55% 67% 

… personal tar hänsyn till önskemål 94% 100% 90% 86% 96% 

Helhetsomdöme… 100% 88% 87% 95% 90% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

     

…kontaktperson 100% 86% 70% 59% 57% 

…genomförandeplan 47% 86% 74% 71% 62% 

… andra språk än svenska Finska, 

polska, tyska, 

vietnamesiska 

Finska,ka, 

polska,rumänska, 

spanska, tyska 

Bosniska, 

finska, 

ungerska 

Bosniska, 

polska 

Rumänska, 

serbiska, 

ungerska 

Källa: Äldreguiden (2017b). 

 
Tabell 5. Tre kommunala & en privat hemtjänstgrupp i Ljungby. Lagan centrum, västra, östra, Sjöriket 

AB. 

Äldre personer som tycker att… Lagan 

centrum 

Lagan 

västra 

Lagan östra Sjöriket AB 

… personal utför arbetsuppgifter bra 91% 75% Uppgift saknas 97% 

… personal har tillräckligt med tid 64% 88% Uppgift saknas 89% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

48% 75% Uppgift saknas 78% 

… personal tar hänsyn till önskemål 77% 82% Uppgift saknas 97% 

Helhetsomdöme… 100% 94% Uppgift saknas 97% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

    

…kontaktperson 100% 100% 100% 100% 

…genomförandeplan Uppgift saknas 100% Uppgift saknas 96% 

… andra språk än svenska Finska, ka, 

ryska, spanska 

Finska Finska, ka, 

ryska, spanska 

Bosniska,kroatiska, 

serbiska,ungerska 

Källa: Äldreguiden (2017b). 
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Kommentarer 

Det värdet som sticker ut bland dessa tabeller är huruvida äldre kan påverka när personal ska 

komma. I samtliga hemtjänstgrupper, kommunala och privat, är detta det lägsta omdömet 

bland de uppgifter som kommer ifrån kunderna. I ungefär hälften av grupperna (Angelstad, 

Haraberget, Hångers, Lidhult, Ågård, Lagan centrum) ligger detta värde omkring 50%. 

Ungefär varannan äldre känner alltså i dessa grupper att de inte kan påverka när personal ska 

komma. I den privata hemtjänstgruppen (Sjöriket) uppenbarar sig detta mönster också, dock 

har denna hemtjänstgrupp det högsta värdet i detta omdöme bland alla hemtjänstgrupper i 

Ljungby kommun (78%). I nästa omdöme som behandlar inflytande och delaktighet, personal 

tar hänsyn till önskemål, så uppnår den privata hemtjänstgruppen 97%. Värden i de 

kommunala hemtjänstgrupperna skiljer sig mellan 73%-100%.  

 

Helhetsomdömet i de kommunala grupperna skiljer sig mellan 87%-100%. I den privata 

hemtjänstgruppen är detta värde 97%. Likaså är värdet 97% i denna grupp för omdömet 

”personal utför arbetsuppgifter bra”. I de kommunala grupperna skiljer sig detta värde mellan 

75%-100%. I det andra omdömet huruvida personal har tillräckligt med tid, är omdömet 89%. 

I de kommunala hemtjänstgrupperna skiljer sig detta värde mellan 64%-95%. I den privata 

hemtjänstgruppen har 100% en kontaktperson och 96% en genomförandeplan. I de 

kommunala hemtjänstgrupperna är detta värde spritt och skiljer sig mellan 40%-100% 

(kontaktperson), och 21%-100% (genomförandeplan). Den privata hemtjänstgruppen bidrar 

med personal som pratar fyra språk utöver svenska (bosniska, kroatiska, serbiska, ungerska), 

vilket skapar större möjligheter för äldre att tilldelas personal som talar deras språk om 

språket inte talas i den hemtjänstgrupp som är verksam i den kommundel de bor i. 

 

5.2.3 Jönköpings kommun 

I Jönköpings kommun finns det enligt Äldreguiden (2017c) för närvarande elva privata 

hemtjänstutförare (ibid). Av dessa utesluts en hemtjänstgrupp (Jönköpings Hemvård) där 

uppgifter saknas för alla omdömen. Enligt Jönköpings kommun (u.å. E) finns det ytterligare 

fyra utförare, men dessa finns inte med i Äldreguiden 2017 (ibid), vilket kan tyda på att de är 

nystartade eller ännu inte tillräckligt etablerade. Därför kan inte dessa studeras. Den 

kommunala hemtjänsten i Jönköpings kommun är uppdelad i 27 grupper (Äldreguiden, 

2017c). Nedan följer nio tabeller (Tabell 6–14) som presenterar resultatet hämtat ur 

Äldreguiden 2017 i Jönköpings kommun. 
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Tabell 6. Fyra kommunala hemtjänstgrupper i Jönköping: Bankeryd, Bottnaryd, Brunnsgatan, 

Bymarken. 

Äldre personer som tycker att… Bankeryd Bottnaryd Brunnsgatan Bymarken 

… personal utför arbetsuppgifter bra 92% 86% 86% 91% 

… personal har tillräckligt med tid 90% 

 

100% 94% 95% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

72% 85% 75% 62% 

… personal tar hänsyn till önskemål 93% 100% 94% 90% 

Helhetsomdöme… 92% 93% 90% 86% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

    

…kontaktperson 90% 100% 100% 100% 

…genomförandeplan 74% 68% 93% Uppgift saknas 

… andra språk än svenska Värde 

saknas 

Värde saknas Amhariska, bosniska, 

finska,polska,tigrinska 

Värde saknas 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

 

Tabell 7. Fem kommunala hemtjänstgrupper i Jönköping: Dalvik, Ekhagen, Fabriken, Gränna, 

Gräshagen. 

Äldre personer som tycker att… Dalvik Ekhagen Fabriken Gränna Gräshagen 

… personal utför arbetsuppgifter bra 84% 89% 100% 90% 93% 

… personal har tillräckligt med tid 90% 90% 100% 83% 96% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

71% 62% 72% 70% 79% 

… personal tar hänsyn till önskemål 90% 87% 100% 91% 96% 

Helhetsomdöme… 88% 92% 94% 88% 100% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

     

…kontaktperson 100% 100% 100% Uppgift 

saknas 

100% 

…genomförandeplan Uppgift 

saknas 

86% 81% Uppgift 

saknas 

96% 

… andra språk än svenska Värde 

saknas 

Albanska, 

bosniska, 

kroatiska, 

makedonska, 

serbiska, tyska 

Värde 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Serbiska 

Källa: Äldreguiden (2017c). 
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Tabell 8. Fyra kommunala hemtjänstgrupper i Jönköping: Huskvarna centrum, norr, Häradsvägen, 

Kungsporten. 

Äldre personer som tycker att… Huskvarna 

centrum 

Huskvarna 

norr 

Härads-

vägen 

Kungs-

porten 

… personal utför arbetsuppgifter bra 92% 93% 90% 95% 

… personal har tillräckligt med tid 83% 85% 95% 100% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

58% 66% 65% 84% 

… personal tar hänsyn till önskemål 93% 97% 95% 100% 

Helhetsomdöme… 90% 100% 90% 94% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

    

…kontaktperson 79% 100% Uppgift saknas Uppgift saknas 

…genomförandeplan 44% 90% Uppgift saknas Uppgift saknas 

… andra språk än svenska Arabiska,finska Värde saknas Uppgift saknas Uppgift saknas 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

 
Tabell 9. Fyra kommunala hemtjänstgrupper i Jönköping: Lekeryd, Rosenlund, Råslätt, Tabergsdalen. 

Äldre personer som tycker att… Lekeryd Rosenlund Råslätt Tabergsdalen 

… personal utför arbetsuppgifter bra 95% 95% 89% 92% 

… personal har tillräckligt med tid 95% 95% 86% 89% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

90% 63% 58% 64% 

… personal tar hänsyn till önskemål 100% 95% 86% 95% 

Helhetsomdöme… 100% 95% 95% 92% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

    

…kontaktperson 100% 100% 100% Uppgift saknas 

…genomförandeplan 95% 76% Uppgift saknas Uppgift saknas 

… andra språk än svenska Värde 

saknas 

Värde saknas Arabiska, 

gujarati,hindi, 

persiska,turkiska 

Uppgift saknas 

Källa: Äldreguiden (2017c). 
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Tabell 10. Fem kommunala hemtjänstgrupper i Jönköping: Tegelbruksgatan, Tormenås, Torpa, Visingsö. 

Äldre personer som tycker att… Tegelbruks

-gatan 

Tenhult Tormenås Torpa Visingsö 

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 100% 91% 93% 100% 

… personal har tillräckligt med tid 100% 100% 97% 95% 100% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

81% 77% 58% 73% 82% 

… personal tar hänsyn till önskemål 100% 92% 89% 96% 94% 

Helhetsomdöme… 100% 100% 97% 98% 100% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

     

…kontaktperson 100% 83% Uppgift 

saknas 

93% Uppgift 

saknas 

…genomförandeplan 71% 

 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

93% Uppgift 

saknas 

… andra språk än svenska Värde saknas Bosniska Uppgift 

saknas 

Arabiska, 

finska, 

kurdiska, 

serbiska, 

spanska, 

swahili 

Uppgift 

saknas 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

 
Tabell 11. Fem kommunala hemtjänstgrupper i Jönköping. Vättersnäs, Älgstigen, Österängen, Östra 

centrum, Öxnehaga. 

Äldre personer som tycker att… Vättersnäs Älgstigen Öster-

ängen 

Östra 

centrum 

Öxnehaga 

… personal utför arbetsuppgifter bra 91% 91% 93% 77% 97% 

… personal har tillräckligt med tid 96% 84% 87% 81% 90% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

77% 71% 79% 74% 68% 

… personal tar hänsyn till önskemål 96% 81% 90% 88% 94% 

Helhetsomdöme… 96% 93% 94% 88% 97% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

     

…kontaktperson 86% 100% 65% 100% 100% 

…genomförandeplan 81% 99% 64% 91% 91% 

… andra språk än svenska Swahili, Värde Arabiska, Arabiska, Arabiska, 
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tigniska 

 

saknas bosniska, 

persiska, 

spanska 

rumänska, 

serbiska, 

spanska 

spanska, 

syrianska, 

thai 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

  
Tabell 12. Fyra privata hemtjänstgrupper i Jönköping: Ammi Omsorg AB, Home Care, Humana 

Omsorg, K2 Comfort AB. 

Äldre personer som tycker att… Ammi Omsorg 

AB 

Home 

Care  

Humana 

Omsorg 

K2 Comfort 

AB 

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 92% 85% 100% 

… personal har tillräckligt med tid 75% 78% 92% 93% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

79% 86% 62% 71% 

… personal tar hänsyn till önskemål 93% 92% 100% 92% 

Helhetsomdöme… 96% 94% 92% 92% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

    

…kontaktperson 100% 100% Uppgift saknas 100% 

…genomförandeplan 100% 100% Uppgift saknas 100% 

… andra språk än svenska Arabiska, finska, 

kurdiska, 

syrianska,turkiska 

Arabiska, 

kurdiska, 

turkiska 

Uppgift saknas Arabiska 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

 
Tabell 13. Tre privata hemtjänstgrupper i Jönköping: Lindgårdens hemtjänst, LIVSRO Hemtjänst AB, 

Omsorgscompagniet. 

Äldre personer som tycker att… Lindgårdens 

hemtjänst 

LIVSRO 

Hemtjänst AB 

Omsorgscompagniet 

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 90% 97% 

… personal har tillräckligt med tid 100% 80% 94% 

… de kan påverka när personal ska 

komma 

88% 80% 90% 

… personal tar hänsyn till önskemål 88% 90% 97% 

Helhetsomdöme… 86% 100% 91% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

   

…kontaktperson 79% 100% 100% 
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…genomförandeplan 79% 100% 81% 

… andra språk än svenska Spanska 

 

Arabiska,persiska, 

spanska,syrianska 

Arabiska,bosniska, 

kroatiska 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

 

Tabell 14. Tre privata hemtjänstgrupper i Jönköping. Rosens Omsorg & Service, Stormtrivs, 

Vätterbygdens hemtjänst. 

Äldre personer som tycker att… Rosens Omsorg 

& Service 

Stormtrivs Vätterbygdens 

hemtjänst 

… personal utför arbetsuppgifter bra 100% 94% 94% 

… personal har tillräckligt med tid 88% 91% 88% 

… de kan påverka när personal ska komma 75% 61% 63% 

… personal tar hänsyn till önskemål 89% 95% 88% 

Helhetsomdöme… 100% 94% 87% 

 

Verksamhetens uppgifter om… 

   

…kontaktperson 100% Uppgift saknas 100% 

…genomförandeplan 100% Uppgift saknas 100% 

… andra språk än svenska Uppgift saknas Uppgift saknas Arabiska 

Källa: Äldreguiden (2017c). 

 

Kommentarer 

Bland de kommunala hemtjänstgrupperna återfinns samma mönster som i de två tidigare 

studerade kommuner (i studien där de äldre svarat), nämligen att omdömet vad gäller 

huruvida äldre kan påverka när personal ska komma är det lägsta. I de privata 

hemtjänstgrupperna däremot är inte detta ett lika markant mönster, även om det i sex av tio 

studerade grupper är det lägsta värdet (Humana Omsorg, K2 Comfort AB, 

Omsorgscompagniet, Rosens Omsorg & Service, Stormtrivs, Vätterbygdens hemtjänst). I en 

grupp (LIVSRO Hemtjänst AB) delas detta omdöme med upplevelsen av att personalen har 

tillräckligt med tid. Detta mönster återkommer sedan i ytterligare två grupper (Ammi Omsorg 

AB och Home Care). 

 

”Helhetsomdöme” och ”personal utför arbetsuppgifter bra” uppnår i de kommunala 

hemtjänstgrupperna höga betyg och skiljer sig mellan 88%-100% respektive 84%-100%. I de 

privata hemtjänstgrupperna är värdet för dessa omdömen liknande, och skiljer sig mellan 

86%-100% respektive 85%-100%. ”Personal tar hänsyn till önskemål”, skiljer sig i de 
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kommunala hemtjänstgrupperna mellan 81%-100%, i de privata 88%-100%. 

Verksamheternas uppgifter om hur många äldre som har en kontaktperson och 

genomförandeplan är inom den kommunala hemtjänsten väldigt spridda. Värden skiljer sig 

mellan 65%-100% (kontaktperson) och 44%-100% (genomförandeplan). I de privata 

hemtjänstgrupperna däremot uppnår hela 13 omdömen 100%, resterande omdömen är fyra 

”uppgifter saknas” och tre värden mellan 79%-81%. De privata utförarna bidrar till nio språk 

utöver svenska (arabiska, bosniska, finska, kroatiska, kurdiska, persiska, spanska, syrianska, 

turkiska). 

 

6. Analys 
I detta kapitel presenteras kommunerna i tre avsnitt för sig. Kommunernas implementering av 

valfrihetssystemet och resultatet från Äldreguiden 2017 analyseras i relation till kommunala 

förutsättningar, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I ett fjärde avsnitt 

presenteras resultat som med större fördel analyseras i relation till varandra. Där presenteras 

också en övergripande tabell med medelvärde, median och rikssnitt för omdömena i 

kommunerna. Resultatet analyseras och jämförs inom och mellan kommunerna och har sin 

utgångspunkt i relation till jämlikhet. 

 

6.1 Högsby kommun 
Ett tydligt mönster som framkommit i Högsby kommun är att andelen äldre personer som 

upplever att de kan påverka när personal ska komma är väldigt låg, i jämförelse med övriga 

inhämtade uppgifter från de äldre. 100% har i Fagerhult/Grönskåra svarat att de tycker att 

personal utför sina arbetsuppgifter bra, att personal har tillräckligt med tid och att de överlag 

är ganska/mycket nöjda med hemtjänsten. Upplevelsen av att de äldre kan påverka när 

personal ska komma är mycket lägre, 36%. Liknande mönster återses i hemtjänstgruppen 

Högsby. Gemensamt mellan grupperna är också att de lägsta värdena är verksamhetens 

uppgifter om hur många äldre som deltagit i utformandet av en individuell genomförandeplan, 

endast 34% i Fagerhult/Grönskåra och 32% i Högsby. 

 

Att de äldre inte känner att de kan påverka när personal ska komma skulle kunna bero på att 

de inte medverkat i upprättandet av en genomförandeplan, där sådana önskemål skulle kunna 

tas upp. Det hade kunnat leda till att fler äldre upplever att de kunnat påverka tiden för 

personalens ankomst. I ett demokratiteoretiskt perspektiv enligt Rothstein och Blomqvist 
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(2008) så har ett uttalat syfte bakom marknadsorienterade reformer varit att åstadkomma ökat 

inflytande för kunder (ibid.). Vad som framkommit av resultatet är att många äldre i Högsby 

kommun upplever att de inte har tillräckligt med inflytande. Om det hade funnits privata 

utförare i Högsby kommun så hade detta inflytande kunnat påverkas positivt. Vid etablering 

av privata aktörer uppstår konkurrens, vilket kan leda till en kvalitetsförbättring också av 

kommunala hemtjänstgrupper. Konkurrens leder, enligt Rothstein och Blomqvist (2008), till 

att de som lyckas bäst gynnas av fler kunder som väljer dem. Det innebär att tjänsternas 

kvalitet kan förbättras, i alla hemtjänstgrupper, vilket ökar medborgares självbestämmande 

(ibid.). 

 

I Högsby kommun finns det ingen privat hemtjänstgrupp etablerad. Likt Socialstyrelsen 

(2015) skriver så har svårigheter kommuner upplevt vid införandet av LOV (2008:962) varit 

att engagera lokala aktörer (ibid.). Det skulle kunna bero på att kommunen inte besitter lika 

goda förutsättningar för etablering av ett valfrihetssystem som övriga studerade kommuner. 

Kommunens låga folkmängd, befolkningstäthet eller att befolkningsutvecklingen 

kontinuerligt minskat i kommunen kan spela en stor roll för privata utförares etablering i 

kommunen. Att kommunen i november 2017 endast hade 172 hemtjänstärenden kan också 

vara en bidragande faktor till att inte vilja starta privat hemtjänstverksamhet. Det vore helt 

enkelt inte lönsamt. Detta resonemang kan styrkas av Vadelius (2015) som menar att 

geografiska faktorer är av betydelse för möjligheterna att uppnå lönsamhet, vilket innebär att 

pengar blir en styrande faktor för privata utförare. Socialstyrelsen (2015) skriver att 

förutsättningarna för valfrihet ser olika ut i landet, och inom kommuner. Eftersom invånare i 

olika kommuner inte har samma möjlighet att välja utförare så blir valfriheten begränsad 

(ibid.). Variationer mellan möjligheter att välja utförare ser vi ett tydligt exempel på i Högsby, 

vilket betyder att jämlikhet inom äldreomsorgen genom ett valfrihetssystem inte främjas. 

 

Att äldre i landet inte har samma möjligheter att välja bland utförare skulle kunna liknas vid 

demokratins svarta hål, vilket förekommer inom det demokratiteoretiska perspektivet. Det 

innebär, enligt Rothstein och Blomqvist (2008), att de politiker som beslutar om medborgares 

välfärd i praktiken har ett mycket begränsat inflytande över hur dessa bestämmelser kommer 

att utformas/tillämpas i verkligheten (ibid.). Trots att valfrihetssystemet har införts, så betyder 

det inte att systemet gynnar alla. Att politiker besitter denna makt mot medborgare, vilka inte 

ges något demokratiskt inflytande i processen, kan anses problematiskt. I de fall där det finns 

privata utförare att välja stimuleras äldres demokratiska inflytande eftersom de kan välja bort 
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en aktör de är missnöjda med framför en annan. Men det är alltså inte i alla kommuner äldre 

har detta demokratiska inflytande, vilket i sig bidrar till en ojämlik äldreomsorg. Principen om 

kravet om rådande allemansrätt inom äldreomsorgen frångås genom detta system, vilket blir 

tydligt i Högsby kommun. 

 

Organisationer översätter idéer, likt företagisering och LOV (2008:962), till lokala 

förhållanden och förutsättningar (Johansson, 2002). Organisationers försök i att vinna 

legitimitet utgår ifrån en strävan efter att ge ökade resurser, vilket innebär förbättrade chanser 

att överleva. Organisationer har hög känslighet för samhälleliga normer (Blom och Grape, 

2006). Det skulle kunna förklara hur LOV (2008:962) valts att implementeras, trots att 

förutsättningarna för en etablering av ett valfrihetssystem i kommunen kan anses svaga. Att 

knyta an till samhälleliga trender, likt inflytande, delaktighet och individanpassning blir ett 

sätt att stärka organisationens legitimitet. Ur ett demokratiteoretiskt perspektiv så menar 

Rothstein och Blomqvist (2008) att det finns en effektiviserande potential i att 

konkurrensutsätta offentlig verksamhet, men en majoritet kan fatta beslut som kränker 

minoriteters rättigheter (ibid.). Valfrihetssystemet skulle kunna innebära positiva aspekter för 

många äldre i landet, medan det för en minoritet skulle innebära motsatsen eftersom de 

utesluts ur systemet vilket kan förklara situationen för de äldre i Högsby kommun. 

 

6.2 Ljungby kommun 
I Ljungby kommun återses mönstret att många äldre upplever att de inte kan påverka när 

personal från hemtjänsten kommer. I samtliga kommunala hemtjänstgrupper är detta det 

lägsta värdet bland omdömen som kunder lämnat. I den privata hemtjänstgruppen (Sjöriket 

AB) är detta värde också lägst. Dock är denna siffra, 78%, högre än alla kommunala 

hemtjänstgrupper. Den privata hemtjänstgruppen har överlag höga betyg, värdena ligger 

mellan 78%-100%. I de kommunala hemtjänstgrupperna skiljer sig värdena mellan 21%-

100%. Skillnaden bland omdömen inom varje kommunal hemtjänstgrupp är större i 

jämförelse med omdömena i den privata hemtjänstgruppen. Den privata hemtjänstgruppen har 

överlag höga betyg, värden ligger på 78%, 89%, 96%, tre 97% och 100%. I en 

sammanräkning av omdömen som de äldre har lämnat, i den privata hemtjänstgruppen 

jämfört med de kommunala hemtjänstgrupperna, har den privata hemtjänstgruppen överlägset 

högst betyg. 
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Vad detta beror på skulle genom nyinstitutionell teori kunna förklaras i relation till vad 

Johansson (2002) skriver om organisationers handlingsutrymme. Till följd av en organisations 

identitet kan handlingsutrymmet öka. Organisationer översätter idéer till lokala förhållanden 

och förutsättningar i omgivningen. Identiteten kan innebära en ambition att vara unik (ibid.) 

vilket Sjöriket till viss del är eftersom de i nuläget är den mest, enligt Äldreguiden 2017 enda, 

etablerade privata hemtjänstutföraren i kommunen. Det skulle kunna bero på kommunala 

förutsättningar. Då Ljungby kommun är en relativt liten kommun finns det risk att utförare 

inte anser det lönsamt att etablera företag där. I nuläget är därför Sjörikets största konkurrens 

de kommunala hemtjänstgrupperna. Att använda sitt handlingsutrymme med ambitioner att 

vara de äldre till lags kan göra omdömena bättre, och användas i syfte att skapa en unik 

hemtjänstgrupp. 

 

Konkurrensen bland hemtjänstgrupperna i Ljungby kommun kan förstås utifrån begreppet 

isomorfism ur den nyinstitutionella organisationsteorin. De två förklaringar till begreppet som 

Meyer och Rowan (1991) presenterar kan användas som ett sätt att förstå processen bakom 

den privata hemtjänstgruppens sätt att hantera omgivningen. Där fri och öppen konkurrens 

existerar betonas marknadskonkurrens som betydande, vilket i detta fall är centralt 

(konkurrenskraftig isomorfism). Dock handlar det också om krafter som pressar 

organisationer att anpassa sig till varandra. Det rör sig inte bara om konkurrens om resurser 

och kunder, utan också om politisk makt och institutionell legitimitet (institutionell 

isomorfism) (ibid.). Sjörikets chanser att, inte bara vinna kunder utan också att vinna politisk 

makt och legitimitet, ökar i och med deras unika identitet i kommunen. 

 

Trots att Ljungby kommun gjort den ekonomiska ersättningen till utförare på landet högre 

erbjuds inte Sjörikets tjänster i alla kommundelar. Rothstein och Blomqvist (2008) skriver att 

motståndare till valfrihetssystemet ser systemet som ett sätt att försvaga den generella 

välfärdspolitikens legitimitet. En omfattande social segregation och ökad ojämlikhet kan bli 

följden av den demokratiska kontrollen som i och med valfrihetssystemet går förlorad (ibid.), 

vilket kan kopplas till områdesavgränsningen. Rätten till likabehandling, som enligt Rothstein 

och Blomqvist (2008) är central i demokratiteoretiska perspektiv, frångås i och med att alla 

medborgare i kommunen inte tilldelas lika rätt att välja hemtjänstutförare. 

 

I relation till Vadelius (2015) studie så kan områdesavgränsningen bero på att företaget ska 

slippa kostsamma kringtider. Trots den högre ekonomiska ersättningen av kommunen för att 



 
 

40 
 

kunna ta emot kunder med lång restid, har den privata utföraren utformat en geografisk 

begränsning. Att spara in på dessa kostnader skulle kunna ses som ett sätt att, likt Vadelius 

(ibid.) skriver, öppna upp för möjligheter att ”bjuda på det lilla extra”. På detta sätt kan 

utförare istället arbeta med att uppnå goda omdömen från de kunder som har möjlighet att 

välja dem, vilket återses genom Sjörikets höga omdömen. Tack vare den privata utföraren 

tilldelas äldre i kommunen också tillgång till personal som talar andra språk utöver svenska. I 

de olika kommunala hemtjänstgrupperna talas bosniska, kroatiska, serbiska, ungerska. Dock 

framkommer ur materialet inga möjligheter att för kommuninvånare att välja personal från en 

annan kommunal hemtjänstgrupp. Tillgången på andra språk än svenska begränsas därför av 

vilken kommundel kunder bor i. Likt Socialstyrelsen (2015) skriver så främjas jämlikheten av 

en ökad förekomst av specifika språkkunskaper, vilket ökar möjligheterna för att personer 

som inte skulle ha tagit emot hjälpinsatser nu kan/vill göra det (ibid.).  

 

Dock tilldelas, likt tidigare nämnt, inte alla äldre möjligheten att välja Sjöriket som utförare. 

Det kan anses som en negativ aspekt av valfrihetssystemet, vilket bidrar till ojämlikhet. Å 

andra sidan så är det för de kunder som bor i delar av kommunen där Sjöriket utför tjänster en 

väsentlig förmån att kunna välja utförare, särskilt då denna utförare i relation till de 

kommunala hemtjänstgrupperna tillägnats bäst omdöme. Den privata gruppen har, bortsett 

från Centrum och Lagan Västra, högst värde i andel äldre som deltagit i genomförandeplaner 

(96%). Värden i övriga kommunala grupperna skiljer sig mellan 21%-86%. Detta kan tyda på 

att kunder inom den privata sektorn oftare har deltagit i planering av sin vård, likt resultatet av 

Stolt m.fl. (2011) studie. Att privatisering också anses vara förknippat med mer 

serviceinriktad verksamhet (ibid.) blir i Ljungby kommun synligt. Att det i nuläget endast 

finns en etablerad privat utförare påverkar denna utförares arbete i kommunen, att bibehålla 

sin ställning gentemot de kommunala hemtjänstgrupperna blir livsviktigt för företagets 

existens i kommunen. Därav blir verksamheten mer serviceinriktad. 

 

6.3 Jönköpings kommun 
Förutsättningarna för att etablera ett valfrihetssystem är i Jönköpings kommun goda. 

Kommunen var först av de studerade kommunerna att införa LOV (2008:962). Dessutom har 

kommunen en lång tid haft stabil befolkningstillväxt med hög befolkningstäthet (92.9 

invånare/km²) och 137 481 invånare. Dahl (1989) skriver att enligt ett demokratiteoretiskt 

perspektiv så är områdets yta, den politiska enhetens storlek, en avgörande faktor för 
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medborgares möjligheter till deltagande i styret (ibid.). I relation till Högsby och Ljungby så 

besitter kommunen större möjligheter att utveckla/etablera valfrihetssystemet. Därmed har 

invånare i Jönköpings kommun större möjligheter till deltagande i systemet, vilket påverkar 

jämlikheten på ett positivt sätt. Privata utförare i kommunen bidrar också till fler språk som 

talas av hemtjänstpersonalen (arabiska, bosniska, finska, kroatiska, kurdiska, persiska, 

spanska, syrianska, turkiska). 

 

Ett liknande mönster som uppmärksammats i Högsby och Ljungby kommun påträffas även 

bland hemtjänstgrupper i Jönköpings kommun. Bland de omdömen som de äldre givit är det 

lägsta värdet i alla 27 kommunala hemtjänstgrupper huruvida de kan påverka när personal ska 

komma. Bland de tio studerade privata hemtjänstgrupperna återses detta mönster i sex 

grupper (Humana Omsorg, K2 Comfort AB, Omsorgscompagniet, Rosens Omsorg & Service, 

Stormtrivs och Vätterbygdens hemtjänst). LIVSRO Hemtjänst AB delar detta som lägsta 

omdöme tillsammans med omdömet ”personal har tillräckligt med tid”. I ytterligare två 

privata grupper är det sistnämnda omdömet det lägsta (Ammi Omsorg AB och Home Care). 

Ett nytt mönster uppmärksammas, nämligen att det i 30% av de privata hemtjänstgrupperna är 

omdömet huruvida de äldre upplever att personal har tillräckligt med tid som är det lägsta. 

 

Mönstret uppmärksammas först i Jönköpings kommun, där de privata hemtjänstgrupperna är 

många och valfrihetssystemet mer etablerat. Att fler äldre i de privata hemtjänstgrupperna 

upplever att personal inte har tillräckligt med tid skulle kunna förklaras genom resultat ur 

Vadelius (2015) avhandling, nämligen som ett tillvägagångssätt för att uppnå lönsamhet. Att 

minska kostnader och driva verksamheter så effektivt som möjligt är en strategi för att uppnå 

lönsamhet. Pengar är en styrande faktor för privata utförare, tid är lika med pengar. Företag 

har inte råd att möta behov hos kunder vilka faller utanför beviljad tid. Sociala värden och 

behov kan inte alltid tas hänsyn till eftersom tiden inte räcker till (ibid.). Äldres upplevelser i 

privata hemtjänstgrupper att personal inte har tillräckligt med tid skulle kunna vara en 

konsekvens av privata utförares oundvikliga krav på lönsamhet. Konflikterna mellan 

företagets ekonomiska förutsättningar och mål för att kunna ge kunder en god omsorg blir 

synbar. 

 

Å andra sidan framkommer resultat av Vamstads (2015) studie att större möjligheter till att 

influera sin arbetssituation och verksamhetens utveckling ges i privata företag, vilket påverkar 

personalens upplevelser av handlingsutrymmet på ett positivt sätt. Det i sin tur gynnar 
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kunderna. Vissa privata utförare har exempelvis mindre problem med kostsamma kringtider, 

och kan lägga mer tid hos kunderna. Det skulle också kunna vara en förklaring till varför 

andra privata utförare inte hinner lägga denna tid hos kunderna eller göra det ”lilla extra”, 

som enligt Vamstad (ibid.) annars är möjligt i de privata verksamheterna på ett annat sätt än i 

de kommunala. 

 

Enligt ett demokratiteoretiskt perspektiv menar Rothstein och Blomqvist (2008) att det finns 

en effektiviserande potential i att konkurrensutsätta offentlig verksamhet. Effektiviteten anses 

öka i valfrihetssystem, principen om konkurrens sammankopplat med effektivitetsvinster är 

argument för systemet (ibid.). Baksidan med effektivitet kan förklaras genom att privata 

utförare blir allt för styrda av att minska kostnader och effektivisera företaget, vilket kan leda 

till att kunder inte tilldelas tillräckligt med tid. Inom nyinstitutionalismen skriver Johansson 

(2002) om den idealtypiska organisationsformen företagisering. Detta kan ses som ett 

exempel på hur offentliga organisationer lånar drag från företagsinstitutionen, vilket därför 

leder till ökad ojämlikhet. 

 

Enligt Johansson (2002) så innebär företagisering dock också att organisationer börjat att se 

sin omgivning som kunder, delvis genom krav på autonomi (ibid.). Frihet i form av rätten till 

fria val, självbestämmande och autonomi sägs, enligt Dahl (1989), ha en koppling till 

demokratin (ibid.). Ett mönster som framkommit bland de privata utförarna är den höga andel 

äldre som deltagit i upprättandet av en genomförandeplan. Inom den kommunala hemtjänsten 

är dessa värden mer spridda än i de privata grupperna, andelen äldre som har en 

genomförandeplan skiljer sig mellan 44%-100%. Bland de privata utförarna rapporteras det i 

Lindgårdens hemtjänst att 79% har en genomförandeplan, i Omsorgscompagniet 81%. I 

övriga sex hemtjänstgrupper har 100% en genomförandeplan (uppgift saknas i Humana 

Omsorg och Stormtrivs). Upprättandet av genomförandeplaner tilldelar kunder möjlighet till 

självbestämmande och att framföra åsikter och önskemål, vilket kan ses som ett uttryck för 

krav på autonomi. Resultatet av Stolt m.fl. (2010) studie som påvisar att kunder inom den 

privata sektorn oftare har deltagit i sin planering av vården, återses därmed i Jönköpings 

kommun. I relation till jämlikhet så skulle detta kunna ses som en positiv aspekt av 

valfrihetssystemet. 
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6.4 Jämförelse av de tre kommunerna 
Likt Erlandsson m.fl. (2013) och Green-Pedersen (2002) skriver framgår av studiens resultat 

att en stark marknadiseringstrend vuxit fram i Sverige (ibid.), en marknadsorienterad reform 

där framväxten av förutsättningar för privat finansierad äldreomsorg utvidgats genom att 

kommuner valt att införa LOV (2008:962). Johansson (2002) skriver att det är lättare att 

införa en förändring om innehållet knyter an till överordnande idéer och samhälleliga trender 

(ibid.). Idag utgår den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ifrån begreppen ”leva ett 

värdigt liv” och ”känna välbefinnande”. Till detta hör respekten för den enskildes 

självbestämmande och rätten att påverka sin omsorg, individanpassning och delaktighet. I 

linje med SoL (2001:453) ska samhällets socialtjänst främja människors jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Det skulle kunna liknas vid överordnade 

idéer och samhälleliga trender inom äldreomsorgen.  

 

Valfrihetssystemets uppkomst och spridning kan förklaras genom begreppet rationaliserade 

myter ur nyinstitutionalismen. Meyer och Rowan (1991) skriver att rationaliserade myter 

uppstår när relationer i samhället blir täta och sammanlänkade. Övergripande tankar, likt 

tidigare nämnda, gör det fördelaktigt för organisationer att införliva nya strukturer. 

Rationaliserade myter sprids genom relationella nätverk. Befintliga organisationer förvärvar 

nya strukturella element (ibid.), likt LOV (2008:962). Meyer och Rowan (1991) menar att 

organisationen anpassar sig till institutionella sammanhang, men också har en roll i att 

utforma sammanhangen. Dels tvingar organisationer sina närmaste relationella nätverk att 

anpassa sig till sina strukturer och relationer. Dels bygger organisationer mål direkt i 

samhället, likt institutionella regler. Rivaler måste då konkurrera på sociala marknader, men 

också i relation till institutionella regler som definieras av befintliga organisationer (ibid.). 

Föreställningarna om hur äldreomsorgen bör se ut kan sägas utgöras av rationaliserade myter. 

På detta sätt kan framkomsten av valfrihetssystemet förstås. 

 

Socialstyrelsen (2015) skriver att trots att en kommun valt att införa LOV (2008:962) betyder 

det inte att alla invånare i kommunen har samma möjligheter att välja utförare, och valfriheten 

begränsas ofta exempelvis till vissa tidpunkter på dygnet (ibid.). Detta påstående kan styrkas 

genom studiens resultat. I Högsby kommun så sker omvårdnadsinsatser från privata utförare 

endast mellan klockan 07.00-21.00, övrig tid utförs tjänsterna av kommunal nattpatrull. I 
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Ljungby och Jönköpings kommun återses liknande begränsningar, i Ljungby 07.00-22.00 och 

i Jönköping 07.00-22.30. 

 

I kommuner har alla privata utförare möjlighet att sätta ett kapacitetstak för hur många 

timmar/månad de kan utföra. Den ekonomiska ersättningen till privata utförare ser olika ut. I 

Ljungby är ersättningen högre på landet eftersom restiderna är längre. I Jönköping räknas 

timersättningen ut efter en schablonmässigt framräknad timkostnad där utgifter som 

exempelvis resor ingår. Någon fast timkostnad redovisas inte i förfrågningsunderlaget. I 

Högsby kommun däremot är timersättningen lika hög i alla delar av kommunen och skiljer sig 

endast beroende på om kunden har omvårdnadsinsatser och/eller serviceinsatser eller endast 

serviceinsatser. Detta, i relation till Högsbys låga befolkningstäthet i jämförelse till de andra 

kommunerna (8.1 invånare/km²), skulle kunna förklara varför privata utförare inte anser det 

lönsamt att starta hemtjänstverksamhet i kommunen. Lönsamhet är något som enligt Vadelius 

(2015) är en styrande faktor för privata utförare (ibid.). Långa resor i den glesbebyggda 

kommunen utan någon extra ersättning för restider skapar, tillsammans med övriga 

kommunala förutsättningar, dåliga utgångspunkter för privata utförare att verka i kommunen. 

Det leder återigen till diskussionen om huruvida ojämlikheten riskerar att öka till följd av 

fokus på effektivitet och lönsamhet. 

 

Att alla invånare i kommuner, likt Socialstyrelsen (2015) påstående, inte har samma 

möjligheter till att välja utförare (ibid.) är något som styrks av studiens resultat. Ingen av de 

studerade kommunerna kräver av privata utförare att verka i hela kommunen. En positiv 

konsekvens kan vara att det lockar fler utförare att etablera sig i kommunen med tanke på 

lönsamheten, vilket gynnar kunders valfrihet. Ett annat sätt till att locka utförare kan vara de 

krav som kommunen ställer på hemtjänstpersonal/verksamhetsansvarig bland utförare. I 

Ljungby och Jönköpings kommun är kraven för verksamhetsansvarig adekvat 

högskoleutbildning, erfarenhet inom äldreomsorg, erfarenheter av arbetsledning eller 

biståndshandläggning, kunskaper om lämpliga lagar, erfarenheter av administration och att 

behärska svenska språket i tal och skrift. I Ljungby krävs av personal ”tillräcklig och adekvat 

kompetens”, i Jönköping krävs att personal har omvårdnadsutbildning eller erfarenhet från 

arbetsområdet. Detsamma krävs av eventuella vikarier. Liknande krav ställs på personal i 

Högsby kommun, men för vikariat i upp till sex månader får dessa krav frångås. Kraven på 

verksamhetsansvarig är endast undersköterskeutbildning/motsvarande utbildning. Alltså är 

kompetenskraven i Högsby kommun lägre. Likt Stolt m.fl. (2010) skriver så har personal i 
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privata företag i allmänhet lägre grundkompetens (ibid.), vilket går att urskilja bland de skilda 

kompetenskraven för privata utförare. Olika kommunala kompetenskrav leder till att vården 

inte blir likvärdig i alla kommuner, vilket begränsar jämlikheten. 

 

Socialstyrelsen (2015) skriver att den bärande idén i valfrihetssystemet, att kunder kan välja 

bort insatser de inte är nöjda med, sällan sker (ibid.). Enligt studiens resultat behöver ingen 

ange skäl till omval, men det tar i Ljungby och Jönköpings kommun 14 dagar från det att 

omvalet registrerats hos biståndshandläggare till dess att bytet sker. Det kan tyckas vara en 

lång tid, förenat med praktiska eller känslomässiga hinder likt Dahlberg (2013) skriver, vilket 

skulle kunna förklara varför omval sällan sker. 

 

Likt Socialstyrelsen (2015) skriver så hänvisas kunder som inte kan/vill välja utförare till ett 

ickevalsalternativ. I Högsby och Ljungby kommun tillämpas kommunal hemtjänst, vilket inte 

främjar de privata utförarna. I Jönköpings kommun efterföljs en turordningslista med alla 

kommunens godkända hemtjänstutförare. För de äldre som inte kan/vill göra val tilldelas de 

kommunal hemtjänst i två av tre studerade kommuner. Vamstad (2016) visar med resultat från 

sin studie att kunders val av hemtjänstutförare i stor omfattning sker på lösa grunder. Nästan 

40% av respondenterna valde hemtjänstutförare utifrån ”andra anledningar”, exempelvis att 

de bara valde en eller gissade (ibid.). En slutsats av studien var att äldre vill kunna påverka 

sina tjänster, men inte anser att valet av leverantör är ett medel för detta (ibid.) Enligt ett 

nyinstitutionalistiskt perspektiv så ses omorganisering inom den svenska offentliga sektorn 

vara av reformerande karaktär. Dessa reformer anses dock vara styrda uppifrån (Johansson, 

2002). Det skulle kunna förklara meningsskiljaktigheten mellan kunders inställning till 

valfrihetssystemet och reformen, då denna är styrd uppifrån. 

 

Nedan presenteras en tabell (Tabell 15) där median och medelvärde har tagits fram ur privata 

och kommunala hemtjänstgrupper i kommunerna. Siffrorna 1–7 i kolumnrubriken motsvarar 

de sju första omdömen ur Äldreguiden, vilka presenterats i ”5.2 Uppgifter hämtade ur 

Äldreguiden 2017”. 
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Tabell 15. Jämförelse av kommunala och privata hemtjänstgrupper. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Kommunal        
Högsby 95% 90% 45,5% 80% 98% 83% 33% 

Ljungby 92,5% 

92,25% 

88% 

85,17% 

60,5% 

62,25% 

88% 

88,33% 

92% 

92,83% 

68,5% 

70% 

67% 

65,54% 

Jönköping 92% 

92,04 % 

93 % 

92,15% 

72 % 

71,70% 

94% 

93,41% 

94% 

94,15% 

100% 

95,05 % 

86% 

81,94%  

Privat        

Ljungby 97% 89% 78% 97% 97% 100% 96% 

Jönköping 95,5% 

95,2% 

89,5% 

87,9% 

77% 

75,5% 

92% 

92,4% 

93% 

93,2% 

100% 

97,38% 

100% 

95% 

        

Rikssnitt 87% 82% 61% 87% 89% 84% 70% 

 

Kommentarer 

I det första omdömet (personal utför arbetsuppgifter bra) har Ljungby privat högst värde, tätt 

följt av Jönköping privat. Därefter Högsby kommunal, Ljungby kommunal och Jönköpings 

kommunal. Alla grupper har högre värde än rikssnittet. I det andra omdömet (personal har 

tillräckligt med tid) har Jönköpings kommunala verksamhet högst värde, därefter Högsby 

kommun. Ljungby privat har i snitt högre värde än Jönköping privat. Lägst omdöme har 

Ljungby kommunal. I det tredje omdömet (äldre kan påverka när personal ska komma) har 

Högsby kommunal lägst värde, därefter rikssnittet. Ljungby privat har högst värde, följt av 

Jönköping privat, Jönköpings kommunal och Ljungby kommunal. I det fjärde omdömet 

(personal tar hänsyn till önskemål) har Ljungby privat bäst omdöme. I Jönköping har de 

kommunala hemtjänstutförarna bättre värden än de privata. Därefter kommer Ljungby 

kommunal och Högsby kommunal. I det femte omdömet (helhetsomdöme) har Högsby 

kommunal bäst omdöme. I Ljungby har den privata hemtjänstgruppen högre värde än de 

kommunala hemtjänstgrupperna, men i Jönköping har de kommunala högre värde än de 

privata. Verksamhetens uppgifter om kontaktperson är bäst i Jönköping och Ljungbys privata. 

Därefter Jönköpings kommunal, och efter rikssnittet 84%, kommer Högsby och Ljungby 

kommunal. Verksamhetens uppgifter om genomförandeplan har bäst omdöme i de privata 

hemtjänstgrupperna. Därefter följer samma ordning som föregående omdöme. 
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Sammanfattningsvis har alltså den privata hemtjänstgruppen i Ljungby, i alla omdömen, 

högre värde än övriga hemtjänstgrupper i kommunen och rikssnitt. I Jönköpings kommun 

varierar högsta värde mellan privata och kommunala hemtjänstgrupperna. Vid jämförelse 

mellan kommunala hemtjänstgrupper däremot så har Jönköpings kommun högst värde i fem 

av sju omdömen. I Jönköpings kommun har både kommunala och privata hemtjänstgrupper 

högre värde i alla omdömen än rikssnittet. Högsby kommun, utan privata utförare, har väldigt 

spridda omdömen. Helhetsomdömet i Högsby kommun är högt, däremot är fyra av åtta 

omdömen sämre än rikssnittet. De sämre omdömena gäller hur kunder kan påverka när 

personal ska komma, personal tar hänsyn till önskemål samt hur många som har en 

kontaktperson och en genomförandeplan. 

 

7. Slutdiskussion 
Avslutningsvis kommer studiens slutsatser att presenteras. I nästakommande avsnitt 

diskuteras studiens nytta i praktiken och förslag till framtida forskning. Begränsningar i 

undersökningen och datainsamlingen har samlats i kapitel ”4.5 Metodologiska konsekvenser 

av urvalet och studiens tillförlitlighet” och diskuteras därför inte ingående i detta kapitel. 

 

7.1 Studiens slutsatser 
Slutsatser som kan dras utefter ”Tabell 15” är att äldre i Jönköpings kommun är mer nöjda 

med sin hemtjänst än rikssnittet. Begreppet isomorfism inom nyinstitutionalismen kan vara 

användbart för att förklara detta. DiMaggio och Powell (1991) skriver om förhållandet mellan 

organisationer och dess omgivning. Strategier inom och mellan organisationer uppstår i 

försök att vinna legitimitet (ibid.). Blom och Grape (2006) skriver att organisationer måste 

anpassa sig omgivande aktörer för att upprätthålla chanser till överlevnad, och genomsyras av 

föreställningar i omgivningen. Organisationer är öppna system känsliga för rådande 

samhälleliga normer och den institutionella världen (ibid.). Då de privata utförarna fortsätter 

vinna makt i kommunen måste den kommunala hemtjänsten ta efter. Privata utförares 

omdömen sätter press på kommunala hemtjänstgrupper. Det leder till att de kommunala 

hemtjänstgrupperna måste arbeta hårdare för att behålla ställningen i kommunen. Det finns 

inget framträdande mönster som påvisar att de privata hemtjänstgrupperna i Jönköpings 

kommun har högre värden. Det är däremot något som blir tydligt i Ljungby kommun där den 

privata hemtjänstutföraren har högre värde i alla omdömen gentemot de kommunala 

hemtjänstgrupperna. Det skulle kunna bero på att det är den enda etablerade hemtjänstgruppen 
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i kommunen och för att skapa legitimitet, vilket gör att de överlever i kommunen, så måste de 

prestera bra. 

 

I Högsby kommun är de äldre i helhet nöjda över sin hemtjänst. Trots detta så har Högsby 

kommun lägre värde än rikssnittet, Ljungby och Jönköpings privata hemtjänstgrupper i de 

fyra omdömen som hör till inflytande och delaktighet. Vad som legat till grund för införandet 

av valfrihetssystemet, ökat inflytande och aktivt deltagande, har inte gynnat äldre i Högsby. 

Likt Rothstein och Blomqvist (2008) skriver kan demokratins svarta hål uppstå i situationer 

vilka beslutas av tjänstemän och offentliga organ. Beslutande organ har mycket begränsat 

inflytande över hur kunderna kommer att bemöta utformningen av den offentliga politiken. 

För att hantera denna problematik har medborgare tilldelats rätt att välja bort producenter de 

är missnöjda med. När möjligheten att välja bort inte tilldelas alla medborgare uppstår ännu 

ett problem, demokratins svarta hål förblir befintligt. En fråga som Dahl (1989) ställer sig, 

vilken blir relevant i relation till dessa slutsatser, är huruvida en demokratisk process (en 

rättvis procedur) skulle kunna leda till orättvisor (ibid.). Det är på just detta sätt jämlikhet 

begränsas i och med valfrihetssystemet. Dahl (1989) skriver att en process skulle kunna 

uppfylla alla krav som ställs på den demokratiska processen men trots detta få följder vilka 

inte är moraliskt önskvärda, att processen inte åstadkommer det gemensamma bästa. 

 

Att valfrihetssystemet, likt resonemang förda av Stolf m.fl (2010), ger alla kunder samma 

förutsättningar och rätt till att utnyttja systemet (ibid.) stämmer till viss del, eftersom det 

erbjuds alla oavsett personliga omständigheter som exempelvis inkomst. Dock är det enligt 

studiens resultat helt beroende av var i landet kunder bor. Valfrihetssystemets bidrag till 

kvalitetsökning genom den konkurrens som uppstår i kommunerna, likt intervjuade 

biståndshandläggare är eniga om i Socialstyrelsens (2015) studie, kan konstateras genom 

resultatet av denna studie. Kvalitetsökningen stärker dock valfrihetssystemets bidrag till en 

ökad ojämlikhet, eftersom det är styrt av var i landet de äldre bor. För kunder i en kommun 

som saknar privata utförare uppstår ingen kvalitetsökning. Om jämlik äldreomsorg innebär att 

omsorgen ska vara tillgänglig för alla på lika villkor går det inte att säga att valfrihetssystemet 

stärker jämlikhet. 

 

I de kommuner där det finns etablerade privata hemtjänstutförare att välja på gynnas äldre av 

valfrihetssystemet. Men trots denna förekomst betyder inte det att det gynnar alla äldre. Likt 

Petersson och Blomberg (2017) skriver så utgår vårdmarknader ifrån att människor kan förstå, 
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planera och beställa sina vård- och omsorgsinsatser. För exempelvis motvilliga eller 

funktionsnedsatta äldre blir vårdmarknaden därför problematisk. Trots att valfriheten finns så 

betyder det alltså inte att alla äldre har en förmåga att agera som konsument (ibid.). 

 

Hur valfrihetssystemet ser ut, inom och mellan, dessa tre kommuner generar alltså olika utfall 

i varje kommun. De tre kommunerna har, enligt studiens resultat, infört LOV (2008:962) vid 

olika tidpunkter. Jönköping var först, sedan Ljungby och till sist Högsby. Kommunerna har 

haft olika lång tid att etablera privata utförare vilket kan ha påverkat resultatets utgång. I 

relation till studien och datainsamlingens begränsningar så bör en kritisk distans hållas till hur 

resultatet analyserats och dess slutsatser. Trots detta, så är en sammanfattande slutsats att: nej, 

valfrihetssystemet i sig bidrar inte till att skapa en jämlik äldreomsorg. 

 

7.2 Studiens nytta i praktiken och förslag till framtida forskning 
Resultatet som har framkommit av studien kan ha nytta i praktiken. Något som exempelvis 

framkom i Högsby kommun var att hemtjänstgrupper hade lågt antal äldre med en 

genomförandeplan. Vidare hade kommunen också lägst värde i omdömena ”äldre kan påverka 

när personal ska komma” och ”personal tar hänsyn till önskemål”. Det påvisar vikten av att 

prioritera genomförandeplaner där kunden deltagit och haft chans att framföra sina önskemål. 

 

I de två studerade kommuner som har privata hemtjänstutförare så visade resultatet i Ljungby 

kommun, med en enda etablerad privat utförare, att omdömen i den privata hemtjänstgruppen 

var bättre än rikssnittet samt median/medelvärdet av alla omdömen i de kommunala 

hemtjänstgrupperna. Det bevisar hur det skulle kunna bli lönsamt att för privata utförare starta 

verksamheter också i andra kommuner, där det ännu inte finns någon etablerad 

hemtjänstutförare. I en kommun med flera privata utförare (Jönköpings kommun) visar 

resultatet att även de kommunala hemtjänstgrupperna i relation till rikssnittet, och i jämförelse 

med Högsby och Ljungbys kommunala hemtjänstgrupper, har väldigt bra omdömen. Det 

bekräftar att valfrihetssystemet bidrar till en kvalitetsökning, även om systemet i sig inte 

bidrar till att öka jämlikheten. Att synliggöra erfarenheter av implementeringen av 

valfrihetssystemet i kommuner med skilda förutsättningar kan i praktiken ha nytta för andra 

kommuner. Studien kan också ha nytta i praktiken för de studerade kommunerna, då det blir 

som en slags utvärdering av hemtjänsten i dessa kommuner och kunskapen kan på så sätt tas 

tillvara på. 
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Syftet med denna studie var att beskriva valfrihetssystemet enligt LOV (2008:962) inom och 

mellan tre svenska kommuner. Utifrån studiens resultat, som baserats på kommunala 

förutsättningar och implementering av LOV (2008:962) samt statistik ifrån Äldreguiden 2017, 

så har en komparativ analys om huruvida valfrihetssystemet bidrar till att främja jämlikhet 

genomförts. Begreppet jämlikhet har tolkats utifrån Socialstyrelsens jämlikhetsperspektiv och 

utifrån NE:s förklaring av begreppet jämlikhet i politiska termer där individers lika inflytande 

och lika sociala förhållanden står i fokus. Dessa aspekter har utgjort grunden för begreppet 

jämlik äldreomsorg, och har varit utgångspunkt vid analys av resultatet. Resultat och analys 

har presenterats komparativt och med hjälp av nyinstitutionalism och ett demokratiteoretiskt 

perspektiv samt tidigare forskning så har empirin kunnat analyseras. Vidare har studien 

bidragit till att svara på hur valfrihetssystemet ser ut inom och mellan tre kommuner i Sverige 

och hur valfrihetssystemets möjligheter till att skapa en jämlik äldreomsorg utifrån detta 

resultat kan analyseras. 

 

En ny frågeställning som väckts i relation till studiens resultat har varit angående det mönster 

som återkommit i alla kommuner, oavsett kommunal eller privat hemtjänstutförare, nämligen 

att det lägsta värdet bland omdömen i Äldreguiden 2017 har varit ”äldre personer som tycker 

att de alltid eller oftast kan påverka när personalen ska komma från den här hemtjänsten”. Det 

är intressant att vidare studera endast detta omdöme, inom fler kommuner, för att försöka ta 

reda på vad detta kan bero på. Genom att belysa orsaker till att detta omdöme givits låga 

värden så skulle resultatet förhoppningsvis kunna bidra till att motverka detta mönster. 

 

Något som också uppkommit genom studiens resultat är att värdet i omdömena från 

Äldreguiden 2017 skiljer sig mycket inom kommunerna och de kommunala 

hemtjänstgrupperna. Att studera vad som ligger bakom detta är också ett förslag till framtida 

forskning. Alla delar ur resultatet inhämtat från Äldreguiden 2017 har i denna studie inte 

givits lika stort utrymme vid analys. Delvis beror det på att framträdande mönster har gjort att 

fokus hamnat på de omdömen som berörts. Delvis beror det också på att studien har utgått 

ifrån begreppet jämlikhet, och vissa omdömen (främst de som berör inflytande och 

delaktighet) har därför blivit mer intressanta att analysera. Framtida forskning inom ämnet 

skulle kunna ha andra utgångspunkter än jämlikhet, för att belysa andra delar.
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