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Abstract 

Author: Jonas Mårtensson & Nabil Koubaissi 

Title: Evaluation of procured nursing homes for elderly. [Translated title] 

Supervisor: Verner Denvall 

Assessor: Rickard Ulmestig 

 

 

The aim of this study was to understand how evaluations are implemented and used in 

procured nursing homes for elderly. Our methodological approach consisted of a single-case 

study research. The case in this study was Växjö municipality. Three procured nursing homes 

for elderly were chosen in the municipality as examples of implementation and use of 

evaluation. The method for retrieving empirical data and the analyzing of it was based on 

triangulation. The empirical data was retrieved by semi-structured interviews with 

representatives from Växjö municipality and the suppliers. Empirical data was also retrieved 

from documents concerning the procurements and the evaluation process present in this study. 

The empirical data was analyzed on the basis of the neo-institutional theory and previous 

research that explain the implementation and use of evaluations. The result shows that 

evaluations are used as audit to control the suppliers and occur at three different levels in the 

municipality. The result also shows that the context and legitimacy of an organization affects 

the implementation and use of the evaluations. The result has made us question the use of 

evaluation at the overall level in view of the political debate at this level. The source of our 

doubts lies in that there are ideological differences in how politicians value procurement that 

may influence the use of evaluation. The ways the municipality implements and uses 

evaluations appear to be institutionalized. 

 

Keywords: Evaluation, Public procurement, Audit, Nursing homes for elderly, Neo-

institutional theory 

 

Nyckelord: Utvärdering, Offentlig upphandling, Tillsyn, Äldreboende, Nyinstitutionell teori 
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Förord 

Vi har genomfört en studie där både socialt arbete och offentlig förvaltning är centrala delar. 

Studien ingår i fältet socialt arbete eftersom det som studerats kan påverka brukare i 

äldreomsorgen. Studien ingår också i fältet offentlig förvaltning eftersom offentlig 

upphandling av äldreboenden och tillsyn över detta är en utgångspunkt. 

I studien har arbetsfördelningen delats lika mellan oss. Litteratursökningen delades upp så att 

Nabil läste in sig på nyinstitutionell teori och Jonas på fallstudie. Bearbetningen av all text i 

studien har gjorts tillsammans. Vi har båda varit delaktiga i insamlingen av empiri och i 

analysen av denna. Vi tar båda lika stort ansvar för studien. 

Slutligen vill vi tacka professor Verner Denvall för god handledning och professor Evert 

Vedung för råd och synpunkter. 
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1. Inledning 

Det tidiga sociala arbetet präglades av filantropi och utfördes till stor del inom frivilligarbete 

och kyrkorörelsen. Statens inflytande ökade kraftigt under efterkrigstiden då ansvaret för 

medborgarnas välfärd förflyttades till offentlig regi. Under 1980-talet skedde en förändring av 

välfärdstjänsterna som gjorde att ansvaret, till viss del, övertogs av den privata sektorn 

(Szebehely, 2011). Både Szebehely (2011) och Almqvist (2006) beskriver en 

förvaltningspolitisk trend, New Public Management, som gjort att marknadsprinciper 

anammats av den offentliga sektorn. Det har inneburit att det sociala arbetet har utgått mer 

från marknadsprinciper, vilket gjort att kostnadseffektivitet, måluppfyllelse och kvalitet har 

ansetts viktiga. 

Säkerställande av kvalitet och måluppfyllelse för organisationer har idag blivit viktigt i och 

med New Public Management. Utvärderingar har varit en viktig del i bestämmandet av vad 

som anses fungera när kostnadseffektivitet och kvalitet ska mätas. Utvärderingar görs bland 

annat för att se hur effektiva metoder och insatser är och huruvida dessa fungerar (Vedung, 

2010). 

Upphandlingar är också ett resultat av den offentliga sektorns övergång till att bli mer 

marknadsstyrt. Upphandlingar görs idag för att ge den offentliga sektorn möjlighet att köpa 

tjänster av privata företag. Detta kan bland annat leda till att kostnaderna minskar, 

konsumenterna får ökad valmöjlighet av utförare och de offentliga organisationerna får 

ytterligare möjlighet till att kontrollera kvaliteten (Almqvist, 2006). Forkby och Höjer (2008) 

beskriver denna kvalitetskontroll som att upphandlingar kan fungera som styrningsinstrument 

då organisationen kan välja leverantör utifrån dess effektivitet, kvalitet och mätbarhet. I en 

upphandling utformas ett förfrågningsunderlag som utgör grunden för det avtal som sluts. 

Avsikten är att leverantören ska utvärderas utifrån avtalet för att kontrollera hur väl avtalet 

följs (Pedersen, 2008). Genom att göra upphandlingar och utvärdera avtalen som sluts kan 

organisationen få ökad kontroll över leverantören. 

Vedung (2010) menar att vi befinner oss i en evidensfas av utvärderingar där utvärderingar 

värderas högt i det sociala arbetet och forskningen. På upphandlingsområdet visar både 

Bergmark och Lundström (2005) och Forkby och Höjer (2008) att upphandlingar blir allt 

vanligare. Utvärderingar är en viktig del i upphandlingar, detta för att se om leverantörerna 
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uppnår de krav som den upphandlande myndigheten ställer. Detta kan ge den upphandlande 

myndigheten en ökad legitimitet utåt. 

Det pågår en debatt om upphandlingar när det gäller upphandlingar av äldreboenden. 

Debatten handlar om hur privata företag bedriver sin verksamhet och om vinstintressen går 

före att tillgodose brukarnas behov. I flera artiklar från november 2012 debatteras hur 

välfärden ska bedrivas. Både Hallengren (2012) och Bäckström (2012) menar att tillsynen av 

leverantörerna bör bli strängare och effektivare för att säkerställa att kvaliteten uppnås inom 

de privata företagen. 

Vi riktar in studien på äldreboenden då det är ett aktuellt ämne i media och det finns en 

kunskapslucka i hur utvärderingar genomförs och används i upphandlingar. Forskning har än 

så länge endast belyst antingen utvärderingar eller upphandlingar. Både Vedung (2009) och 

Denvall (2005) menar att det behövs vidare forskning inom utvärderingsområdet för att förstå 

dess funktion i det sociala arbetet. Denvall (2005) poängterar särskilt utvärderingar i 

kommunal verksamhet. 

Denna studie utgår inte från brukare men det är viktigt att studera hur utvärderingar av 

upphandlade äldreboenden sker, eftersom dessa kan påverka de brukare kommuner ansvarar 

för. Utvärderingar visar även hur kommuners resurser, det vill säga skattemedel, används. 

Utvärdering är en form av målstyrning för en organisation.  Kommuner utformar mål som det 

är upp till leverantören att uppfylla. Kommuner utövar tillsyn för att säkerställa att målen 

uppfylls och tillsynen kan fungera legitimerande för kommunerna (Blomberg, 2004). 

Lindgren (2012) menar att tillsyn är svårt att genomföra eftersom det är svårt att säkerställa 

vad kvalitet innebär i vård och omsorg. Att kommuner utövar tillsyn kan få effekter för 

kontinuiteten för brukarna i leverantörens verksamhet. Om det framkommer i en utvärdering 

att leverantören inte lever upp till kommunens mål, kan kommunen genom denna styrning 

försöka säkerställa att brukarna får den omsorg de behöver. Målstyrning bidrar också till 

kontroll av de resurser som betalas ut till leverantören. En utvärdering kan också visa om 

resurserna används på ett sätt som är i linje med kommunens mål, vilket kan ge ökad 

legitimitet. 

För att studera hur upphandlingar utvärderas har vi gjort en fallstudie. För att avgränsa det 

empiriska materialet presenteras faktorer och användningsformer ur tidigare forskning. Vi har 

samlat in olika former av data och analyserat dessa utifrån både perspektiv från tidigare 

forskning och den nyinstitutionella teorin. Teorin har valts eftersom den förklarar hur 
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organisationer påverkas av dess omgivning och hur organisationen agerar för att behålla sin 

legitimitet. 

Denna studie är aktuell då det inte finns forskning om hur utvärderingar sker av upphandlade 

äldreboenden. Eftersom upphandlingar av äldreboenden sker inom kommunal verksamhet, 

kan denna studie bidra med kunskap om utvärderingars genomförande och användning inom 

den kommunala verksamheten som Denvall (2005) efterfrågar. 

 

2. Syfte 

Studiens syfte är att utveckla förståelsen av hur utvärderingar av upphandlade äldreboenden 

genomförs och används. 

 

3. Frågeställningar 

 Hur genomförs utvärderingar i tillsynen av upphandlade äldreboenden? 

 Hur används utvärderingar i tillsynen av upphandlade äldreboenden? 

Med den första frågeställningen vill vi ta reda på hur utvärderingar genomförs. I detta finns 

också ett intresse i hur kvalitet och utförande granskas under tiden som leverantörerna som 

driver äldreboendena är verksamma. Med den andra frågeställningen vill vi ta reda på hur 

kunskapen som utvärderingarna genererar tas tillvara och används av den upphandlande 

myndigheten.  

 

4. Centrala begrepp 

4.1. Utvärdering 

I utvärdering sker en innehållsrik och grundlig bedömning av exempelvis en insats eller 

metod utifrån ett omfattande informationsmaterial. Målet med utvärderingar är att bedöma 

och värdera utvärderingsobjektet (Karlsson, 1999). 
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Växjö Kommun utför tillsyn av de upphandlade äldreboendena. Växjö Kommun är inte 

konsekvent i sin benämning av denna process och beskriver det som både uppföljning och 

utvärdering vilket är en otydlig användning av begreppen. Vi har sett att tillsynen sker 

fortlöpande, är värderande och innehållsrik. Vi har benämnt tillsynsprocessen vi studerat som 

utvärdering.  

4.2. Upphandling 

När en upphandling genomförs, utformar den upphandlande myndigheten ett 

förfrågningsunderlag. Detta dokument beskriver vad som ska upphandlas och vad 

leverantörerna ska genomföra. När förfrågningsunderlaget är klart får leverantörer lämna in 

anbud till upphandlingen. Anbudet är leverantörens beskrivning av hur de motsvarar 

förfrågningsunderlaget och på vilket sätt de kommer att genomföra tjänsten. Anbuden bedöms 

och jämförs med andra leverantörers anbud och det som anses mest fördelaktigt antas 

(Pederssen, 2008).  

4.3. Kontext 

Kontexten är en viktig faktor inom den organisation som undersöks. Det politiska klimatet, 

organisationens bakgrund och rådande normer i organisationens omgivning är delar som 

påverkar hur en utvärdering genomförs och används (Cousins & Leithwood, 1986; Nydén 

1992). Kontextbegreppet är ett begrepp som får olika betydelse beroende på hur det används. 

Enligt Benyon et al. (2005) finns det tre olika former av kontext, fysisk, social och 

organisatorisk. I vår fallstudie använder vi den organisatoriska kontexten som beskrivs som 

de processer som finns i en organisation och belyser de förhållanden som finns i och mellan 

organisationer. 
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5. Utvärderingars och upphandlingars bakgrund 

Utvärderingar har sin början under 1950-talet och syftade till att ge de politiska beslutsfattarna 

en välgrundad vetenskaplig kunskap som grund för sin styrning av samhället. Genom att 

använda forskning och vetenskapligtgrundad kunskap skulle de politiska besluten bli hållbara 

och långsiktiga (Vedung, 2002; Vedung, 2010). I Sverige fick inte utvärderingar någon större 

betydelse i de offentliga verksamheterna förrän slutet av 1970-talet då krav om effektivisering 

av arbetet ställdes på den offentliga sektorn (Nilsson, 2006). 

 

5.1. Fyra utvärderingsvågor 

Fyra utvärderingsvågor har från 1950-talet fram till idag präglat synen på utvärderingar och 

användningen av dessa. Dessa vågor är den rationella vågen, den deltagande vågen, den 

nyliberala vågen och evidensvågen. Den rationella vågen har sina rötter i den radikala 

rationalismen som uppstod under 1950-talet. Enligt Vedungs (2010) tolkning av Ståhlberg 

(1986) innebär den radikala rationalismen att genom central planering ställa upp mål, värdera 

de alternativ som finns tillgängliga och sedan välja de bäst lämpade metoderna eller de som är 

tillräckligt bra. 

 

Den deltagande vågen fick genomslag i början av 1970-talet. Denna innebar att det inte enbart 

var den akademiska forskningsvärlden som skulle stå för utvärderingarna. Intressenter som på 

något sätt har en relation till det som ska utvärderas kunde nu utföra utvärderingar. 

 

I slutet av 1970-talet startade den nyliberala vågen. New public management (NPM) är 

grunden för denna våg och innebar att man nu skulle fokusera på kostnadseffektivitet, 

resultat- och måluppfyllelse och produktivitet i verksamheterna. Delar av den offentliga 

sektorn decentraliserades och privatiserades eftersom staten ansågs skulle vara styrande och 

inte verkställande. Privata aktörer skulle stå för verkställandet av statens riktlinjer (Vedung, 

2010). 

 

Evidensvågen fick sitt genomslag i mitten på 1990-talet och pågår än idag. I evidensvågen 

finner vi likheter med den rationella vågen genom exempelvis kraven på att vetenskapligt 

grundad kunskap återigen anses viktigt men även det nya kravet på evidens. Det centrala i 
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evidensvågen ligger i att hitta det som fungerar i organisationer och verksamheter (Vedung, 

2010). 

 

I och med evidensvågen och den breddade användningen av begreppet evidens har 

utvärderingar exploderat och blivit ett vedertaget styrmedel i offentlig verksamhet. Att 

utvärdera resultat av metoder eller vägarna fram till dessa resultat är viktiga inslag i 

utvärderingar. När verksamheter studeras genom att belysa vad som fungerar respektive inte 

fungerar kan verksamheter utforma politiska beslut och riktlinjer som blir vägledande för 

verksamheters funktion och mål. Kraven på att den offentliga sektorn ska leverera användbara 

och legitima resultat har varit en avgörande faktor för vår tids utbredda användning av 

utvärderingar. Detta för att i så hög utsträckning som möjligt få ut så mycket värde av de 

resurser man använder. Att kvalitetssäkra arbetet i den offentliga sektorn är viktigt och tanken 

är att genom utvärderingar kan denna kvalitetssäkring nås (Vedung, 2002). 

I de vågor som beskrivits finns olika normer för hur utvärderingar ska genomföras och 

användas. Vad som är ett legitimt sätt att utvärdera och vad målet med utvärdering är skiljer 

sig mellan vågorna. Vågorna har presenterats eftersom de är av betydelse för hur 

utvärderingar kan förstås. 

5.2. Upphandling 

Upphandling har under lång tid funnits i svensk lagstiftning. Under hela 1900-talet har det 

funnits i någon form och har gått från att svenska varor skulle få företräde framför utländska 

varor till att det idag finns möjlighet att upphandla både varor och tjänster. Lagstiftningen 

kring upphandling syftar till att ge direktiv för hur upphandlingen ska gå tillväga så att inga 

företag diskrimineras eller gynnas (Pedersen, 2008). Bakgrunden till upphandlingsförfarandet 

presenteras för att få en förståelse för den process som skett i äldreboendena som ingår i 

studien. Därefter presenteras utvecklingen av upphandlingar inom äldreomsorgen. 

5.2.1. Upphandlingsförfarandet 

Pederssen (2008) beskriver att upphandlingar sker över eller under tröskelvärden. 

Tröskelvärdet är det värde som bestämmer vilken form av upphandlingsförfarande som ska 

ske. Formen av upphandling beror på om dess värde överskrider eller underskrider 

tröskelvärdet. Det finns tre förfaranden för upphandling över tröskelvärdet, selektivt 

förfarande, förhandlat förfarande och öppet förfarande. Här presenteras det öppna 
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förfarandet eftersom verksamheterna som belyses i denna studie blivit upphandlade genom 

detta förfarande. 

Det öppna förfarandet ger den upphandlande myndigheten möjlighet för leverantörer att 

lämna anbud efter en annonsering av vad som ska upphandlas. Leverantörerna får möjlighet 

att titta på förfrågningsunderlaget från den upphandlande myndigheten och därefter lämna sitt 

anbud som sedan bedöms. I detta tillvägagångssätt av upphandling får det inte ske någon 

förhandling mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. När det öppna 

upphandlingsförfarande har genomförts anses en verksamhet blivit upphandlad. 

5.2.2. Upphandlingar inom äldreomsorgen 

Äldreomsorgen har likt andra delar av det sociala arbetet till stor del bedrivits inom offentlig 

sektor sedan efterkrigstiden. När New Public Management aktualiserades under 1980-talet 

började en förändring som gjorde att den offentliga sektorn utgick mer från 

marknadsprinciper vilket också påverkade äldreomsorgen i samma riktning. 1991 var en 

brytpunkt mellan beställare och utförare när en kommunallagsreform gjorde det möjligt för 

privata företag att ta över utförandet av tjänsten, även om företaget hade ett ekonomiskt 

vinstintresse (Szebehely, 2011). 

Statistik visar att äldreboenden som bedrivs i privat regi ökat sedan 1990-talet. Andelen 

äldreomsorg i privat regi fyrdubblades under 1990-talet. Statistik över äldreboenden i privat 

regi visar att det skett en ökning mellan 2000 och 2010 från 12 till 19 procent (Szebehely, 

2011). 

 

6. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras nedan består av utvärderingsforskning kring 

utvärderingars genomförande och användning. De begrepp som presenteras har valts för att vi 

gjort bedömningen att forskningen kan förtydliga utvärderingens roll i tillsynen av 

upphandlade äldreboenden. Vi har använt begreppen i analysen av vår empiri. 

Först beskrivs forskning kring en utvärderings genomförande och därefter beskrivs hur 

utvärderingar kan användas. Utifrån forskningen har vi använt begrepp som visat att 
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genomförande och användning kan se olika ut i olika delar av en organisation. De begrepp 

som presenteras har valts för att avgränsa studien och för att ge en bredare analys av empirin. 

6.1. Genomförande av utvärderingar 

Karlsson (1999) menar att en utvärdering kan genomföras på flera olika sätt och användas på 

flera nivåer inom en kommun. Nivåerna är praktisk nivå, mellannivå och övergripande nivå. 

Karlsson (1999) beskriver också fyra modeller för genomförande som finns på nivåerna. 

Modellerna är mål-resultatmodell, beslutsmodell, brukarmodell och självutvärdering. 

Utvärderingarna utgår från de förutsättningar som finns på varje nivå. 

En utvärdering kan användas på en övergripande nivå där kommunfullmäktige eller 

förvaltningsledning använder resultatet för att stödja beslut som tas. Utvärderingar som 

genomförs för att användas på denna nivå kan vara vad Karlsson (1999) beskriver som en 

mål-resultatmodell. En utvärdering som genomförs enligt denna modell används för att 

jämföra ett mål hos organisationer och dylikt med de effekter som organisationen visar. 

Resultatet kan användas på den övergripande nivån till grund för beslut som tas. 

På mellannivån nämner Karlsson (1999) kommundelar och distrikt som exempel. På denna 

nivå beskrivs beslutsmodellen och innebär att utvärderingen riktas in på variabler som 

beslutsfattarna kan besluta om och kontrollera. Exempel på sådana variabler är hur 

verksamheten ska genomföras, om verksamheten ska fortgå, modifieras eller avbrytas och 

vilka mål som ska gälla. Dessa variabler utvärderas utifrån kriterier som beskriver en bra 

verksamhet. När en sådan utvärdering genomförs genereras beslutsunderlag och förslag till 

beslut. 

På mellannivån kan en utvärdering även genomföras med en brukarmodell. Brukarmodellen 

innebär att brukare medverkar i utvärderingen, utvärderaren samarbetar också med berörda i 

verksamheten som granskas. När en utvärdering genomförs enligt brukarmodellen får 

inblandade parter möjlighet att påverka verksamheten som de deltar i (Karlsson, 1999). 

Utvärderingar på den praktiska nivån, där verksamheter utför det praktiska arbetet, kan också 

genomföras på olika sätt. Karlsson (1999) beskriver att brukarmodellen även kan användas på 

denna nivå och tar också upp självutvärdering. Självutvärdering innebär att verksamheten 

själv utvärderar sitt arbete utifrån de mål som finns och som arbetet utgår ifrån. 

Genomförandet av utvärderingen kan bestå av att studera dokumentation som verksamheten 
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gjort och jämföra med målet. Resultatet som framkommer kan användas till reflektion och 

utveckling av verksamheten (Karlsson, 1999). 

Utvärderingar kan genomföras med en formativ och en summativ ansats. En formativ 

utvärdering genomförs under tiden en verksamhet pågår. Detta innebär att utvärderingar kan 

påverka arbetet under pågående process. En summativ utvärdering genomförs efter att en 

process eller insats avslutats och kan visa om resultatet motsvarar de förväntade målen 

(Karlsson, 1999). 

6.2. Användning av utvärderingar 

Hur utvärderingar används och graden av användning i offentliga verksamheter är inte 

enhetligt. Enligt Leviton & Hughes (1981) anses en utvärdering ha använts när 

utvärderingsresultatet har granskats och satts i relation till problemet i fråga. Det ska också gå 

att konstatera att om utvärderingen uteblivit och informationen av den inte tillhandahållits 

skulle det ha handlats eller tänkts annorlunda. Andra forskare, Lyon et al. (1978), menar att 

det räcker att läsa en utvärderingsrapport för att det ska anses som användning. I denna studie 

utgår vi från den förstnämnda beskrivningen av användning.  

Vedung (2009) beskriver direkt och indirekt användning av utvärderingar. Direkt användning 

syftar till att användaren är i omedelbar kontakt med utvärderingen genom att exempelvis läsa 

rapporten eller delta i utvärderingsprocessen. Vid indirekt användning tar användaren del av 

utvärderingen genom mellanhänder. Detta kan exempelvis vara medarbetare som förmedlar 

den information de fått genom sitt deltagande i utvärderingen till andra medarbetare, eller via 

medias spridning av utvärderingsresultaten. 

6.2.1. Organisationers förhållningssätt 

Användningen av utvärderingen påverkas av de motiv och organisatoriska förhållanden som 

finns inom organisationen. Nydén (1992) menar att organisationens förhållningssätt till ny 

kunskap och utvärderingar påverkar både genomförandet och användningen av utvärderingar. 

Förhållningssätten till olika frågor och åtgärder kan skilja sig mellan olika delar i en 

organisation. Ledningen i organisationen är avgörande för hur organisationen som helhet 

kommer att ställa sig till dessa frågor och åtgärder. Förankringen av olika åtgärder och synen 

på kunskap i ledningen styr organisationens grad av genomförande och användning av 

utvärderingar. För att öka chanserna till ett värdefullt genomförande och användande av 

utvärderingar krävs det att ledningen tror på förslagen till åtgärderna som presenteras. För att 
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detta ska ske behöver förslagen vara legitima och på sikt bidra till ökad legitimitet för 

organisationen (Nydén, 1992). 

6.2.2. Övergripande former av utvärderingars användning 

Nydén (1992) beskriver tre vedertagna användningsformer av utvärderingar, instrumentell, 

konceptuell och argumenterande användning. Instrumentell användning innebär att 

utvärderingarnas resultat haft direkt inflytande i beslutsfattning eller problemlösning. I denna 

form kan beslut och riktlinjer utformas som ett svar på utvärderingens resultat. Den 

konceptuella användningen är då utvärderingarnas resultat haft en påverkan på beslutsfattares 

sätt att tänka utan att instrumentell användning använts. Detta kan innebära förändrade 

attityder eller nya sätt att tänka, utan att det inneburit något praktiskt handlande. En 

konceptuell användning kan ibland leda till instrumentell användning efter en viss tid. Den 

argumenterande användningen innebär att utvärderingarnas resultat används för att övertyga 

andra till en viss uppfattning eller för att legitimera sitt eget handlande eller sin position. Detta 

kan exempelvis innebära att politiker använder utvärderingen som argument för att få igenom 

sina förslag. Inom ramen för dessa former kan utvärderingars användning placeras in. 

Vedung (2009) beskriver också rituell användning. Den rituella användningen innebär att när 

utvärderingar genomförs kan resultaten användas för att organisationen alltid använt 

resultaten. Detta har oftast sin grund i politiska beslut och sociala påtryckningar, att utvärdera 

anses exempelvis som modernt och en bra metod för att ta reda på om och hur saker och ting 

fungerar. Organisationen har en föreställning om att användningen av resultaten leder till 

framsteg och nytta och används därefter. Vidare menar Vedung (2009) att en organisation kan 

använda sig av en och samma utvärdering på olika sätt där de fyra formerna vi beskrivit ovan 

står för dessa former av användning. 

6.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Olika begrepp har identifierats som viktiga för hur utvärderingar genomförs och används. Det 

finns ingen enhetlig definition av vad användning av utvärderingar innebär. Flera begrepp om 

hur utvärderingar kan användas har presenterats. Forskning om genomförande av 

utvärderingar visar att det finns olika modeller för att genomföra utvärderingar och att det kan 

ske på olika nivåer i kommunen. Dessa begrepp använder vi i vår analys för att förstå 

utvärderingarna av de upphandlade äldreboendena. 
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7. Analytiskt redskap 

Nyinstituionell teori beskriver hur en organisation kan förstås utifrån den kontext den befinner 

sig i. Denna teori har vi använt när vi analyserat hur organisationer i samma organisationsfält 

påverkar varandra. Den nyinstitutionella teorin gör det möjligt att göra en analys som utgår 

från flera perspektiv. Dessa perspektiv beskriver processer i organisationer och hur de agerar 

utifrån deras kontext för att få och upprätthålla sin legitimitet. När vi använder teorin vill vi 

förstå hur organisationer får och upprätthåller sin legitimitet utifrån sin kontext. När analysen 

har gjorts har vi studerat empirin för att förstå den utifrån de perspektiv som teorin består av. 

Nedan presenteras de begrepp som ingår i den nyinstitutionella teorin och som använts för 

analys av empirin. 

7.1. Legitimitet 

Legitimitet är ett centralt begrepp i den nyinstitutionella teorin. Legitimitet är en resurs som 

behövs för organisationers överlevnad. Graden av legitimitet avgörs av hur omgivningen 

upplever och har förtroende för organisationer. Det är en viktig aspekt för organisationer då 

det är grundläggande för att verksamheten ska kunna fortgå. För att organisationer ska få 

legitimitet behöver de anpassa sig till de rådande normer som finns i dess omgivning 

(Dowling & Pfeffer, 1975). 

7.2. Institutionalisering 

Institutionalisering kan vara en orsak till organisationers sätt att handla menar Eriksson-

Zetterquist (2009). Institutionalisering definieras som när organisationers normer och regler 

blivit rutiniserade så att dessa styr organisationens beteenden och handlingar. Dessa normer 

och regler, menar Johansson (2002), är så pass accepterade av medlemmarna att de inte blir 

ifrågasatta. När en metod införs och medlemmarna i organisationen använder den så pass ofta 

att den blir en del i det vardagliga arbetet är den institutionaliserad (Eriksson-Zetterquist, 

2009). När en metod blivit institutionaliserad innebär det att den finns i ett sammanhang, en 

institution. Denna institution anger sedan vilka handlingar som kan och ska utföras, hur 

omgivningen ska uppfattas och definierar de mål som individerna ska sträva efter (Blomberg, 

2004). 

Den kontext som en organisation verkar inom kan ge en förståelse för vad organisationen står 

för och vad den gör. Detta eftersom kontexten står för de värderingar som organisationen 
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anammar och utgår ifrån när arbetet utförs. Detta kan leda till att organisationen använder 

metoder utan att ifrågasätta deras funktion vilket är ett exempel på institutionalisering 

(Eriksson-Zetterqvist, 2009). 

7.3. Organisationsfält 

Ett organisationsfält är det fält där olika organisationer, med gemensamma mål, värderingar 

och intressen befinner sig i och påverkar och påverkas av varandra. Organisationer handlar 

inte självständigt utan befinner sig i ständig växling med andra organisationer. 

Organisationerna speglar fältets egenskaper och sätter regler för vad som är godtagbart i 

fältet. Övervakare, policyskapare, stödorganisationer och myndighetsutövande organisationer 

är exempel på olika organisationer inom samma fält. Beroende på vilket fenomen som 

studeras, exempelvis offentlig förvaltning, marknad eller ideella föreningar, kommer 

organisationsfältet att se annorlunda ut och definieras på varierande sätt av de verksamma 

organisationerna (Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983). 

Fältet fungerar som ett nätverk för organisationerna där normer avgör hur organisationerna 

ska handla. I ett organisationsfält kan organisationerna bli lika varandra och de handlingar 

som utförs av organisationerna styrs av de normer som finns inom fältet. Fältet skapar 

homogenitet mellan organisationerna och kan leda till att metoder och handlingar 

institutionaliseras som resultat ett av att alla organisationer följer samma normer och regler 

(Hoffman & Wooten, 2008). 

7.4. Isomorfism 

Isomorfism är ett begrepp som används när organisationer eller aktörer härmar varandra och 

blir lika varandra till formen, språkbruket och arbetssättet. Det finns tre olika former av 

isomorfism där alla har en legitimerande funktion för organisationerna. Formerna är 

tvingande, normativ och mimetisk isomorfism (Boxenbaum & Jonsson, 2008). 

Tvingande isomorfism är då större och mer inflytelserika organisationer kräver att fältets 

mindre organisationer anpassar sig till diverse krav. Exempelvis har staten 

lagstiftningsrättighet och bestämmer resursutdelningen. Andra exempel är politiska 

påtryckningar. En annan form är den normativa isomorfismen. Inflytandet från professioner 

och utbildningar utvecklar principer för vad organisationer ska jobba med och det rätta och 

moraliska sättet att utföra saker. Organisationer kan i detta stödja eller förkasta varandras 
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metoder och strukturer och bidrar på så sätt till ett upprätthållande av de metoder och normer 

som anses vara de rätta. Mimetisk isomorfism är när organisationer imiterar andra 

organisationer på grund av osäkerhet i hur uppgifter ska utföras (Eriksson-Zetterquist, 2009; 

Boxenbaum & Jonsson, 2008; DiMaggio & Powell, 1983). 

7.5. Isärkopplande 

Isärkopplande innebär att det praktiska arbetet i en organisation kopplas ifrån den formella 

struktur som finns i organisationer. Den formella strukturen i en organisation har en 

legitimerande effekt för organisationen gentemot personal och organisationens omgivning. 

Finns det ett krav på att organisationen ska arbeta på ett visst sätt är det upp till 

organisationen, i sin formella struktur, att beskriva hur de uppfyller kraven. Skulle 

organisationen inte uppfylla de krav eller riktlinjer som finns kan det leda till minskad 

legitimitet (Boxenbaum & Jonsson, 2008; Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Isärkopplande sker när organisationen har krav som kan vara svåra att utföra rent praktiskt. 

Om en organisation skulle anta de krav som uppkommer kan det leda till organisationens fall 

om de inte kan motsvara kraven. Organisationen kan istället anta de riktlinjer och krav som är 

aktuella, men formulera om dem eller inte fullfölja dem tillfullo i det praktiska arbetet. På så 

sätt kan organisationen visa att de uppfyller allmänna krav som finns på organisationen 

samtidigt som det inte behöver bli någon skillnad i det praktiska arbetet (Johansson, 2002; 

Boxenbaum & Jonsson, 2008; Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Genom att göra denna isärkoppling kan organisationen behålla sin legitimitet samtidigt som 

de kan utföra arbetet i praktiken. Isärkoppling möjliggör för organisationen att anpassa sig till 

de ständiga förändringarna som sker i omgivningen (Eriksson-Zetterquist, 2009; Blombergs, 

2004 tolkning av Heimer & Stinchcombe, 1999; Meyer & Rowan, 1977). 

7.6. Sammanfattning av analytiskt redskap 

Det nyinstitutionella perspektivet belyser organisationers legitimitet och sökandet efter den. I 

den nyinstitutionella teorin ingår flera begrepp som vi använder i analysen. Genom att 

använda isärkopplingsbegreppet förstår vi hur formella och informella strukturer kopplas från 

varandra för att organisationen ska kunna anpassa sig till omgivningens föränderliga krav. En 

analys av empirin utifrån organisationsfältet och isomorfismbegreppet kan visa hur dessa 

faktorer påverkar organisationens arbete genom påtryckningar av andra organisationer. Vi har 
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använt oss av institutionaliseringsbegreppet för att analysera om utvärderingar har blivit 

institutionaliserade instrument i organisationen. Dessa begrepp kan hjälpa oss förstå hur 

utvärderingar genomförs och används. 

 

8. Metod 

I denna del beskrivs det tillvägagångssätt som vi använt för att få fram vår empiri och hur den 

analyseras för att ge svar på våra frågeställningar. Som metod för att få fram denna empiri har 

en fallstudie valts och nedan presenteras fallstudien som metod. Förutom en beskrivning av 

tillvägagångssättet behandlar detta avsnitt även hur litteratursökning och referenshantering 

gått till och avsnittet avslutas med våra etiska överväganden. 

8.1. Fallstudie som metod 

I studien som gjorts har en fallstudie genomförts som beskrivits ovan. Utifrån Yin (2007) och 

Meeuwisse och Johansson (2008) har följande överväganden gjorts i utformningen av vår 

fallstudie. Vi har valt Växjö Kommun som fall i vår studie. Fenomenet i fallet är hur Växjö 

Kommun utvärderar upphandlade äldreboenden. Genom att göra en fallstudie med detta 

fenomen kan en förståelse nås för hur Växjö Kommuns kontext påverkar hur kommunen 

utvärderar upphandlade äldreboenden. Utifrån Yin (2007) kan vi med en fallstudie få en 

förståelse för de faktorer som påverkar detta fenomen i Växjö Kommun. 

Växjö Kommun är uppdelad i olika förvaltningar. Den förvaltning som ansvarar för 

upphandlingar och utvärderingar av äldreboenden är omsorgsförvaltningen. Det är denna 

förvaltning vi menar när vi skriver Växjö Kommun. 

Utifrån Stakes (1995) och Yins (2007) resonemang har vi genomfört en holistisk 

enfallsstudie. Vi har ett fall där fenomenet i fallet analyseras utifrån kontexten. Detta innebär 

att utvärderingarnas genomförande och användning kan förstås utifrån Växjö Kommuns 

kontext. Denna fallstudiedesign har valts eftersom vi gjort bedömningen att en annan form av 

fallstudie vore alltför ambitiöst. 

Med utgångspunkt i Yin (2007) kan vår studie vara grunden till framtida flerfallsstudier och 

komparativa studier om samma fenomen. En fallstudie kan också bidra med en förståelse för 
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kontextens betydelse för Växjö Kommuns sätt att handla. Förståelsen för kontextens betydelse 

kan sedan teoretiskt generaliseras till andra organisationer. 

8.2. Praktiskt tillvägagångssätt 

I studien använder vi två datakällor för att samla in empiri som består av semistrukturerade 

intervjuer och dokument. En fördel med att använda flera datakällor är att en bredare analys 

av det fenomen som studeras möjliggörs. Fyra enskilda semistrukturerade intervjuer gjordes 

med tre personer. En intervju gjordes med en samordnare för upphandlingar i Växjö Kommun 

för att få en kunskapsöverblick i kommunens upphandlingar och varade i cirka 30 minuter. 

Två intervjuer gjordes med en person som ingår i referensgruppen som utvärderar de 

upphandlade äldreboendena och varade i 2 timmar respektive 1 timme. Den första intervjun 

utgjorde en grund för studien och i den andra intervjun fick vi möjlighet att ställa nya frågor 

som uppkommit. Denna person har kompetens inom socialtjänstlagen och LSS och 

intervjuades för att få en konkret och praktisk beskrivning av hur utvärderingarna går till. Den 

sista intervjun gjordes med en verksamhetschef som driver två av de aktuella upphandlade 

äldreboendena i studien och varade i 1 timme. Verksamhetschefen intervjuades för att få en 

inblick i hur utvärderingarna upplevs av företagen som driver de upphandlade äldreboendena. 

En femte intervju söktes med en verksamhetschef för ett annat företag som driver 

upphandlade äldreboenden i Växjö Kommun, denna person valde att avstå. Vi spelade in alla 

intervjuer och transkriberade dem efteråt. Vi bedömde att fyra intervjuer var tillräckliga för 

studien eftersom dokument också utgör empiri i studien. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att komma åt respondenternas subjektiva tankar 

och reflektioner av hur upphandlade äldreboenden utvärderas, något som Bryman (2011) 

menar är den semistrukturerade intervjuns fördel. Innan vi träffade intervjupersonerna 

skickade vi ut intervjufrågorna till dem, vissa gånger på deras begäran andra gånger var det 

vårt initiativ. Detta gjorde vi för att intervjupersonerna skulle vara förberedda och öka deras 

förståelse för studien. 

Vi har också studerat dokument för att få en ökad förståelse för vårt valda fenomen. Genom 

att studera dessa dokument har vi fått en övergripande bild av upphandlingarna och vad som 

ska utvärderas när upphandlingarna är genomförda. En fördel med att studera dokument, 

menar Yin (2007), är att förförståelse inte kan påverka inhämtningen av dem. Dokumenten 

som samlats in består av förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut, sammanträdesprotokoll 

från nämnden, nämndens vision och värderingar, upphandlingarnas avtal, modell för 
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utvärderingar och de utvärderingar som skett kring avtalen det senaste året studerats. I 

samband med intervjuerna som vi gjort bad vi om att få ta del av de dokument som var 

aktuella för de upphandlingar vi valt att studera. I intervjuerna fick vi dokumenten för 

nämndens vision och värderingar och de utvärderingar som genomförts på de aktuella 

upphandlade äldreboendena. I samband med intervjuerna fick vi också information om var vi 

skulle vända oss för de resterande dokumenten. Efter telefonkontakt med 

upphandlingsenheten och mejlkontakt med nämndssekreterare fick vi resterande dokument 

via mejl. 

8.3. Analytiskt tillvägagångssätt 

I bearbetningen av det empiriska materialet har vi läst igenom de transkriberade intervjuerna 

och de insamlade dokumenten upprepade gånger för att hitta mönster och utgångspunkter för 

vår analys. När vi läste igenom texterna såg vi att det fanns en process som påverkar hur 

utvärderingarna genomförs och används som börjat redan innan utvärdering blivit aktuellt. 

Processen anser vi är viktig för att få en helhetsförståelse för upphandlingsprocessen och 

vilken roll utvärderingarna har i de upphandlade äldreboendena. Vårt resultatavsnitt utgår från 

denna process och beskriver grunderna till upphandling och dess utvärdering eftersom 

grunderna påverkar hur genomförandet och användningen av utvärderingarna kommer ske. 

När vi läst vår empiri har vi också funnit att utvärderingar kan genomföras och användas på 

olika nivåer i Växjö Kommun. Dessa nivåer har vi ansett vara viktiga för förståelsen av 

genomförandet och användningen av utvärderingar. Vi har därför presenterat analysen utifrån 

dessa nivåer. Efter att uppdelningen i nivåerna gjordes har vi analyserat hur genomförandet 

och användningen kan förstås på varje nivå utifrån den nyinstitutionella teorin och 

forskningen. Genom att använda den nyinstitutionella teorin och forskningen kan vi förstå 

kontextens betydelse för utvärderingars genomförande och användning, genom att dela upp 

det på olika nivåer kan vi också se skillnader mellan nivåerna. 

Resultat och analys har delats upp i process respektive nivåer, denna uppdelning har vi gjort 

för att göra upphandlingsprocessen tydlig och beskriva i vilka nivåer och på vilket sätt 

genomförandet och användningen av utvärderingarna kan ske. Uppdelningen har också gjorts 

för att underlätta för läsaren att förstå helheten av denna studie. 

I studien har vi använt oss av triangulering. Detta innebär att vi hämtat olika former av data, 

genom intervjuer och dokument. Vidare har vi analyserat det empiriska materialet utifrån 
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både ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning, vilket Sohlberg & Sohlberg 

(2009) beskriver som triangulering. I analysen av empirin har vi, genom triangulering, kunnat 

belysa utvärderingar av upphandlade äldreboenden utifrån olika perspektiv. Det har varit 

viktigt att använda olika perspektiv då området som studerats är nytt och relativt outforskat 

där vi kunnat ge en bredare och utvecklad bild av området. Genom att analysera det empiriska 

materialet med hjälp av tidigare forskning och nyinstitutionell teori har materialet utforskats 

på ett rättvisande sätt. 

8.4. Litteratursökning och Referenshantering 

När vi sökt efter litteratur har vi använt oss av tillgängliga databaser som DIVA, SwePub, 

Google Scholar, SagePub, Jstor, Onesearch och Linnéuniversitetets biblioteksdatabas. Utifrån 

den tillgängliga litteraturen har vi sedan använt oss av de referenser som funnits i litteraturen 

för att söka vidare efter information som behövts i studien. Dessa sökningar har vi gjort 

kontinuerligt under studiens gång. De begrepp vi främst använt när vi sökt litteratur är 

utvärdering, upphandling, genomförande, användning, fallstudier, nyinstitutionell teori, 

tillsyn, evaluation, procurment, implementation och use. I referenserna i studien har 

ursprungskällan använts i så hög grad som möjligt. När ursprungskällan inte varit tillgänglig 

har vi beskrivit en annan författares tolkning av ursprungskällan. 

8.5. Etiska överväganden 

Vi har genomfört studien inom ramen för offentlig verksamhet där vi studerat offentliga 

dokument och har gjort intervjuer med professionella som varit delaktiga i upphandling och 

utvärdering. Vi har gjort bedömningen att kontakt med brukare inte behövts för att besvara 

våra frågeställningar, därför förs inga etiska överväganden om hur studiens genomförande kan 

påverka brukare. Det finns dock överväganden som vi behövt göra. De överväganden som vi 

fört utgår från Brymans (2011) beskrivning av fyra principer att tänka på vid 

samhällsvetenskaplig forskning. 

När vi skulle intervjua personerna informerade vi dem om studiens syfte och beskrev vad vi 

skulle använda materialet till. Vi förklarade också att deras deltagande i studien var frivilligt 

och att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville och utan anledning. Inför intervjuerna bad 

vi alltid om intervjupersonernas godkännande att spela in intervjuerna. I studien har vi gjort 

en fallstudie där Växjö Kommun är vårt fall. Vi har gjort bedömningen att denna information 

behövs i studien. Därför kan vi inte tillfullo uppfylla det Bryman (2011) beskriver som 
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konfidentialitetskravet. Intervjupersonernas namn har inte nämnts i studien. Inte heller vilken 

leverantör det är på de upphandlade äldreboendena. Detta gör att det inte finns en direkt 

koppling till intervjupersonerna. Men i och med att fallet Växjö Kommun omnämns kan 

intervjupersonerna härledas dit. 

Ytterligare övervägande gjorde vi över materialets användning. Materialet som vi samlat in 

har endast använts till denna studie och kommer inte att spridas. Det finns fler etiska 

överväganden som kan föras, vi anser att dessa som förts ovan är tillräckliga för denna studie. 

 

9. Urval 

I detta avsnitt beskrivs hur urvalsprocessen sett ut i studien. Nedan beskrivs hur urvalet av 

metod gått till, urval av fall, urval av upphandlingar och intervjupersoner och urval av 

analytiskt redskap. Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

I urvalet av metod förde vi ett resonemang om vad ett kvalitativt respektive ett kvantitativt 

tillvägagångssätt kunde ge för resultat. Resonemanget fördes utifrån Brymans (2011) 

beskrivning av tillvägagångssätten. I studien ville vi nå en förståelse för hur utvärderingar 

genomförs och används i tillsynen av upphandlade äldreboenden. För att få denna förståelse 

gjordes valet att genomföra studien med ett kvalitativt tillvägagångssätt för att ge möjlighet att 

få personers subjektiva upplevelser av det fenomen vi studerat. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt gav oss också möjlighet att ingående studera dokument som rör de 

upphandlade äldreboendenas utvärderingar. Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade kunnat ge 

information om omfattning av utvärderingars genomförande och användning, men då intresset 

ligger i hur utvärderingarna genomförs och används gjorde vi bedömningen att ett kvalitativt 

tillvägagångssätt var det mest fördelaktiga. 

I urvalet av fallstudier läste vi in oss på olika metoder. I vårt sökande hittade vi förslag till 

metoder som kunde användas för att studera utvärderingar. Ett av förslagen var fallstudier och 

efter vi läst in oss på Yins (2007) beskrivning gjorde vi bedömningen att en fallstudie skulle 

passa vår studie. 

I urvalet av fall gjorde vi vad Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval. Vi valde 

Växjö Kommun eftersom våra studier sker vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi gjorde 

bedömningen att empirin skulle bli lättare att samla in eftersom vi redan hade viss kännedom 
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om kommunen som organisation. Vi bedömde att det skulle vara lättare att få tag i 

intervjupersoner. I bekvämlighetsurvalet gjorde vi också bedömningen att utbudet av 

upphandlade äldreboenden skulle var brett. Hartman (2011) beskriver att upphandlingar av 

välfärdstjänster har ökat de senaste åren och att alliansregeringen bidragit till ökningen som 

skett. Växjö Kommun har en politisk styrning där allianspartierna har majoritet och 

uppmuntrar till upphandling av kommunal verksamhet. 

9.1. Urval av upphandlingar och intervjupersoner 

I studien studeras tre upphandlingar. Vi bedömde att tre upphandlade äldreboenden skulle 

kunna ge en varierad bild över genomförandet och användningen av utvärderingarna och 

tillräckligt med empiri för att kunna svara på våra frågeställningar. Denna form av urval kan 

förstås som ett målstyrt urval utifrån Bryman (2011).  Urvalet gjordes till äldreboenden då det 

har varit en omfattande debatt kring upphandlade äldreboenden. Debatten handlar bland annat 

om hur kommuner säkerställer kvalitet i upphandlade äldreboenden (Tottmar, 2011; 

Hökerberg, 2012). De tre upphandlade äldreboendena som valts i denna studie, valdes 

eftersom det hade genomförts flest aktuella utvärderingar på dessa boenden under 2012. 

I urvalet av intervjupersoner tog vi telefonkontakt med Växjö Kommuns växel och frågade 

efter någon som kunde besvara allmänna upphandlingsfrågor. Vi fick genom växeln tag på en 

samordnare för upphandlingar och en intervju bokades. I denna intervju fick vi namn på en 

person som kunde svara mer ingående på våra frågor om upphandlingar och utvärderingar 

kring äldreboenden. Den ansvarige personen över upphandlingar av äldreboenden var under 

denna tid sjukskriven, därför fick vi istället kontakt med en person från en referensgrupp som 

genomför utvärderingar av upphandlade äldreboenden. I första hand är detta vad Bryman 

(2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval men kan också förstås som ett snöbollsurval. Vi 

ville också ta reda på hur företagen som driver ett upphandlat äldreboende upplever det 

fenomen vi studerat. Vi gjorde bedömningen att verksamhetschefer på företagen skulle vara 

bäst lämpade att svara på frågor kring hur verksamheterna blir utvärderade. Vi fick en intervju 

med en verksamhetschef som var ansvarig över två upphandlade äldreboenden. 

Verksamhetschefen för det tredje upphandlade äldreboendet valde att avstå från en intervju. 

Urvalet av verksamhetschefer kan också förstås som ett målstyrt urval utifrån Bryman (2011). 
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9.2. Urval av analytiskt redskap 

Urvalet av det analytiska redskapet grundar sig i att vi behövde ett redskap som kunde hjälpa 

oss förstå hur processer sker i organisationer. Vi behövde en teori som beskrev kontextens 

funktion för en organisation eftersom vi valde att göra en fallstudie där stor vikt läggs vid 

kontexten. I sökandet efter ett analytiskt redskap började vi i organisationsteorin. 

Organisationsteori som helhet är allt för vid, därför behövde vi avgränsa teorin. Den 

nyinstitutionella teorin valdes som analytiskt redskap eftersom delar i denna teori beskriver 

processer i en kontext och hur legitimitet kan uppnås och upprätthållas av organisationer. 

9.3. Validitet och Reliabilitet 

I studien har vi presenterat vårt tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt. Vi har beskrivit 

hur urvalsprocessen gått till i urval av fall, intervjupersoner och vilka dokument som 

studerats. Vi har förklarat vilken sorts fallstudie som genomförts och på vilket sätt den 

används i studien av fenomenet i dess kontext. Vi har också beskrivit hur vi praktiskt och 

analytiskt gått till väga i bearbetningen av empirin. Detta gör vi eftersom vår ambition är att 

studien ska vara transparant och kunna replikeras. Det kan vara av vikt att studien är 

transparant eftersom den kan ligga till grund för flerfallsstudier och komparativa studier. För 

att vår studie ska kunna tillämpas i framtida studier behöver vårt tillvägagångssätt vara 

transparant. Dessa överväganden har gjorts utifrån Brymans (2011) resonemang kring 

reliabilitet. 

Det som kan minska reliabiliteten är vår egen förförståelse för det som studeras då Bryman 

(2011) menar att forskaren tolkar resultatet på sitt sätt. I utformningen av intervjuguide och 

följdfrågor kan vår förförståelse ha påverkat riktningen på intervjun. Vår förförståelse kan 

också ha påverkat tolkningen av intervjuerna och dokumenten. Dokumenten som studerats är 

offentliga dokument som inte utformats i studien. I den delen har vår förförståelse inte kunnat 

påverka i lika stor grad som i utformningen av intervjuguide och genomförandet av 

intervjuerna. Vi har varit medvetna om att förförståelse kan påverka vår syn på det som 

studerats och försökt att ha det i åtanke när studien genomförts, men förförståelsen kan ha 

påverkat vårt resultat omedvetet, vilket kan försvåra för andra forskare att få samma resultat. 

Validitet innebär enligt Bryman (2011) att bedöma om slutsatserna i studien hänger ihop med 

det som studeras. I vår studie använder vi oss av två datakällor, intervjuer och dokument. 

Intervjupersonerna är insatta i upphandlingar av äldreboenden och har varit i direkt kontakt 
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med de upphandlingar som varit aktuella i studien. Dokumenten som studerats består av 

grundläggande dokument för upphandlingar i en kommun och utvärderingar som varit direkt 

kopplade till de upphandlingar som studerats. 

Vi har använt oss av triangulering av det som har studerats där olika former av datainsamling 

har analyserats utifrån både tidigare forskning och teori. Detta har gett oss möjlighet att förstå 

fenomenet som studeras utifrån flera perspektiv. Våra datakällor är direkt kopplade till 

upphandlingar av äldreboenden. En analys genom tidigare forskning och teori gör att vi anser 

att resultatet hänger samman med de frågeställningar som formulerats. Detta gör att vi anser 

att studiens validitet är hög. 

 

10. Resultat 

I denna del presenterar vi resultatet av vår studie.  Resultatet är uppdelat i fyra delar utifrån en 

process som vi har sett när empirin lästs. Processen går från upphandlingarnas grunder till 

utvärderingarnas användning. Delarna består av utvärderingarnas grund, avtal om 

utvärderingar, genomförande av utvärderingar och användning av utvärderingar. Av 

dokumenten och intervjuerna framgår det att Växjö Kommun utvärderar företagen som driver 

de upphandlade äldreboendena. Det är en referensgrupp i Växjö Kommun som utsetts till att 

genomföra utvärderingarna av de upphandlade äldreboendena. Vi refererar till dokument och 

de transkriberade intervjuerna som vi namngett A, B, C och D. Intervju A
1
 är intervjun med 

samordnaren för upphandlingar. Intervju B
2
 och C

3
 är intervjuerna med personen från 

referensgruppen som utvärderar äldreboendena och intervju D
4
 är med verksamhetschefen 

över två upphandlade äldreboende. 

 

 

                                                           
1
 Se Bilaga 1 för intervjuguide 

2
 Se Bilaga 2 för intervjuguide 

3
 Se Bilaga 3 för intervjuguide 

4
 Se Bilaga 4 för intervjuguide 
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10.1. Utvärderingarnas grund 

Grunden till Växjö Kommuns utvärderingar av upphandlade äldreboenden finns i de 

dokument som ligger till grund för upphandlingen. Dessa dokument är nämndens vision och 

grundläggande värderingar och förfrågningsunderlag. 

I intervjuerna A, B och C framkom att det är nämnden som tar ett beslut om att upphandling 

ska ske. Förvaltningschefen ger i uppdrag till en referensgrupp att formulera ett 

förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget utgår från nämndens dokument om vision och 

grundläggande värderingar. I detta dokument finns sex kvalitetsindikatorer som Växjö 

Kommun anser ska utgöra grunden i hur vård och omsorg ska bedrivas inom äldreboenden. 

Dessa indikatorer är förhållningssätt och metoder, kompetens och bemanning, samverkan och 

samarbete, hantering av avvikelser, risker och klagomål, kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling samt dokumentation och spårbarhet. Det är dessa indikatorer som 

referensgruppen följer när förfrågningsunderlaget tas fram. I kvalitetsindikatorerna finns även 

system för poängsättning som referensgruppen använder i bedömningen av hur företagen 

motsvarar kraven. Av intervju B och av dokumentet vision och värderingar framkom det att 

nämndens vision och värderingar utgår från socialstyrelsens föreskrifter, hälso- och 

sjukvårdslagen, LSS, socialtjänstlagen och politiska beslut. 

I förfrågningsunderlaget finns också utskrivet att företagen som står för driften av 

äldreboendena ska beskriva vilka metoder de använder. I intervju B framkom det att 

leverantörerna av äldreboendena ska beskriva vilka metoder de jobbar med som det finns 

evidens för. Kommunens ansvar för att en evidensbaserad praktik finns i verksamheterna syns 

i förfrågningsunderlaget. 

Av intervjuerna A och B framkom att när förfrågningsunderlaget är klart blir det officiellt och 

företagen kan lämna in sina anbud. En bedömning av anbuden sker och en bedömning görs av 

vilket av företagen som motsvarar kraven i förfrågningsunderlaget bäst. Valet av leverantör 

bedöms efter kvalitet och inte efter lägsta pris. Det är förfrågningsunderlaget som ligger till 

grund för avtalet mellan kommunen och leverantören, som i sin tur ligger till grund för de 

utvärderingar som görs. I förfrågningsunderlaget finns punkter som beskriver hur Växjö 

Kommun ska utvärdera det upphandlade äldreboendet.  

I förfrågningsunderlagen till de upphandlingar som är aktuella i denna studie, står Växjö 

Kommuns krav på företagen. Av förfrågningsunderlagen, avtalen och i intervju D framkom 
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att det finns skallkrav och börkrav i förfrågningsunderlagen. Skallkraven måste alltid 

uppfyllas av leverantören medan börkraven är krav som endast bör uppfyllas. Kraven som står 

i förfrågningsunderlagen och som tas med i avtalen ingår i de utvärderingar som genomförs. 

10.2. Avtal om utvärderingar 

I intervju B beskrevs att när referensgruppen gjort en bedömning av anbuden presenteras 

resultatet för förvaltningschefen som tar ett beslut om vilket företag som ska upphandlas. I 

tilldelningsbeslutet finns resultatet över hur företagen motsvarar kvalitetsindikatorerna och 

vilken poäng de fått i de sex punkter som presenterats ovan. 

Av förfrågningsunderlagen, avtalen och intervju A och B har vi fått fram att avtalen som 

skrivs utgår ifrån förfrågningsunderlagen. Det som företagen beskrivit att de ska utföra i 

förfrågningsunderlaget står i avtalet och utvärderingarna på verksamheten görs utifrån detta 

avtal. I avtalen beskrivs att utvärdering ska göras i form av avtalsutvärdering och 

individutvärdering. Avtalsutvärderingen och individutvärderingen innebär att Växjö Kommun 

kontrollerar att företagen som driver äldreboendena uppfyller sina åtaganden. Den första 

avtalsutvärderingen sker efter fyra månader och sker därefter en gång per år. I en 

individutvärdering utvärderas kvaliteten utifrån brukarnas uppfattningar om äldreboendets 

omsorg. I denna utvärdering får även närstående och god man uttrycka sina åsikter. Dessutom 

görs en bedömning kring hur omsorgsbehovet ser ut. Av intervju B framkom att 

individutvärderingarna genomförs för att rätt mängd resurser ska delas ut till verksamheterna. 

I individutvärderingarna ingår också att referensgruppen gör besök på de upphandlade 

äldreboendena och sammanställer de iakttagelser som uppmärksammats. 

I avtalen beskrivs att de upphandlade företagen åtar sig att informera nämnden om 

verksamheten genom delårsrapporter två gånger om året och en årsberättelse en gång per år. 

Dessa rapporter presenteras direkt till nämnden, till skillnad från avtals- och 

individutvärderingarna som endast presenteras för nämnden i sammanställd form när beslut 

ska tas om förnyelse av avtal. 

När synpunkter eller avvikelser uppmärksammas kan Växjö Kommun genomföra fler 

utvärderingar utöver det som beskrivs i avtalen. Detta framkom av intervju B och kan vara 

synpunkter från närstående, personal som larmar om avvikelse eller att Växjö Kommun vill 

följa en specifik fråga. I ett av nämndens sammanträdesprotokoll framkom att förlängning av 

ett avtal skulle ske om fler utvärderingar på företagets drift av äldreboendet gjordes. 
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Anledningen till detta var att avvikelser uppmärksammats och nämnden ville vara säkra på att 

åtgärder skulle vidtas. 

Av intervjuerna C och D framkom att det finns krav på egenkontroll i form av 

kvalitetsföreskrifter som socialstyrelsen tagit fram. Kravet på egenkontroll står inte uttalat i 

avtalet. Det ingår i avtalet att leverantören ska följa socialstyrelsens föreskrift, och 

föreskriften kräver att egenkontroll av verksamheten ska ske. I intervjuerna framkom också att 

de upphandlade företagen utför regelbundna egenkontroller. 

10.3. Genomförande av utvärderingar 

Av intervju B framkom att när Växjö Kommun utvärderar de upphandlade äldreboendena 

används en modell som antagits av nämnden. I modellen som Växjö Kommun använder 

beskrivs hur utvärderingarna ska genomföras och användas. I intervjun beskrivs modellen 

som ett levande dokument som ständigt uppdateras efter organisatoriska riktlinjer, föreskrifter 

och politiska beslut på både kommunal och statlig nivå. Generellt ställer sig 

intervjupersonerna positiva till att utvärderingar av verksamheterna genomförs. 

Intervjupersonerna ansåg att denna kontroll är bra eftersom de får reda på vad som fungerar 

och inte fungerar samtidigt som en dialog förs mellan Växjö Kommun och företagen som 

driver äldreboendena. 

I modellen som Växjö Kommun använder beskrivs hur avtalsutvärdering och 

individutvärdering genomförs. I modellen framgår att avtalsutvärderingen sker första gången 

fyra månader efter att avtalet slutits. Därefter sker utvärdering en gång per år eller vid behov. 

Utvärdering kan bestå av besök på äldreboendena med intervjuer med verksamhetschef och 

personal. Avtalsutvärdering kan också innebära dokumentationsgranskning och i intervjun 

med verksamhetschefen framkom att enkäter också används som informationskälla. Av 

intervju B framkom att informationen som Växjö Kommun får i avtalsutvärdering jämförs 

med det avtal som slutits. På så sätt får Växjö Kommun information om hur väl företagen 

uppfyller det som avtalats. 

I dokumenten av individutvärderingarna har vi sett att dokumentationsgranskning sker där 

Växjö Kommun säkerställer att det finns en genomförandeplan och social journal för varje 

brukare. Av intervju B och D framkommer att intervjuer och enkäter görs i 

individutvärderingen. Fokus för intervjuerna och enkäterna är brukarnas upplevelser av sitt 

boende i sin helhet. Punkter som tas upp är exempelvis personalens bemötande och brukarnas 
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medverkan i planeringen av sina insatser. I modellen för genomförande och användning av 

utvärderingar står det att kontinuitet, integritet och social samvaro är viktiga delar som ska 

granskas i en individutvärdering. I individutvärderingen ingår också observationer som ett sätt 

att samla in information. Observationer görs genom att delta i vardagliga situationer på 

äldreboendena. 

I intervju C framkom att leverantörerna av äldreboendena genomför egenkontroller av sin 

verksamhet som Växjö Kommun refererar till i sina egna avtalsutvärderingar. 

När beslut ska tas om förnyelse av avtal samlar referensgruppen in avtalsutvärderingar och 

individutvärderingar som gjorts under det senaste året. Utvärderingarna sammanställs till en 

avslutande utvärdering som tillsammans med nämndens bedömning av företagens 

årsberättelse ska utgöra underlag för nämndens beslut om avtalsförlängning. 

10.4. Användning av utvärderingar 

Referensgruppen använder utvärderingar för att se till att företagen följer de avtal som slutits. 

Detta förklaras i intervju B som ett affärsmässigt sätt att se till att företagen levererar det 

Växjö Kommun beställt. Utvärderingarna används också för att se om resurserna är 

tillräckliga och om de används till rätt ändamål. Referensgruppen tittar också på brukarnas 

välbefinnande och deras kontinuitet. Till slut görs en bedömning om fler eller andra slags 

utvärderingar behövs utifrån de genomförda utvärderingarna. 

Om avvikelser uppkommer i utvärderingarna beskriver referensgruppen de åtgärder som 

måste vidtas av företagen. Detta framkom av intervju B och C och kan bland annat innebära 

att företagen ska ändra på sina rutiner, sätta in fler insatser åt särskilda brukare eller jobba mer 

med sitt bemötande gentemot brukarna. Dock kan Växjö Kommun hitta goda exempel i 

utvärderingarna, vilket framkommer i intervjuerna. Utifrån detta kan en dialog föras mellan 

Växjö Kommun och de upphandlade företagen om hur verksamheterna kan få rutiner och 

metoder att fungera. Det beskrivs också i intervjuerna att referensgruppen sammanställer 

därefter utvärderingarna och skickar de till förvaltningschefen. Handlar det om att nämnden 

ska ta beslut om avtalsförlängning sammanställer referensgruppen utvärderingarna för det 

senaste året och skriver ett förslag till beslut som skickas till nämnden. Avsikten är att 

nämnden ska använda de utvärderingar som sammanställts av referensgruppen som underlag 

för beslut om avtal ska förlängas med leverantörerna av äldreboendena. Efter att nämnden 
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tagit del av resultaten av de sammanställdautvärderingarna röstar nämnden om avtalet ska 

förlängas eller inte. 

I intervju B och C framkom att resultaten av utvärderingarna används som underlag för 

jämförelse mellan kommunens verksamheter och företagens. Enligt intervjupersonen har det 

ingen betydelse om utvärderingar genomförs om det inte finns något att jämföra resultaten 

med. Intervjupersonerna menar också att Växjö Kommun fortfarande jobbar för att ta fram en 

bra metod att göra dessa jämförelser på. 

Ambitionen är att resultatet av alla utvärderingar som Växjö Kommun genomför av 

upphandlade äldreboenden, ska i framtiden läggas ut för allmänheten på hemsidan. Detta 

framkommer av intervju C. 

 

11. Analys 

I detta avsnitt presenteras vår analys. Genom analysen kan vi förstå hur Växjö Kommun 

anpassar sig till sin omgivning för att få och upprätthålla legitimitet. Vår utgångspunkt har 

varit hur Växjö Kommuns kontext påverkat genomförandet och användningen av 

utvärderingar. Analysen har strukturerats upp efter nivåer som vi identifierat i empirin. Vi har 

sett att genomförandet och användning kan ske på olika nivåer, det är dessa nivåer som utgör 

våra teman. I den tidigare forskningen (Karlsson, 1999) beskrivs olika nivåer där vi har sett att 

dessa nivåer passar med de teman vi identifierat. Vi har därför namngett våra teman efter 

nivåerna i den tidigare forskningen. Nivåerna är praktisk nivå, mellannivå och övergripande 

nivå. Leverantörerna av de upphandlade äldreboendena tillhör den praktiska nivån, 

referensgruppen som gör upphandlingarna och utvärderingarna tillhör mellannivån och 

nämnden som är beslutsfattare om upphandlingar av äldreboenden tillhör den övergripande 

nivån. Det konkreta genomförandet och användningen har analyserats utifrån den tidigare 

forskningen och med den nyinstitutionella teorin har vi analyserat vad det kan innebära. Vår 

bedömning över vilken nivå utvärderingarna genomförs och används på beskrivs för varje 

analysdel.  
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11.1. Genomförande på praktisk nivå 

I denna del ingår utvärderingar som sker på den praktiska nivån, det vill säga utvärderingar 

som företagen som driver äldreboendena själva utför i sitt arbete. Företagen tillhör den 

praktiska nivån eftersom de står för driften av äldreboendena. 

På den praktiska nivån utför de studerade företagen utvärderingar på sin egen verksamhet. 

Socialstyrelsens föreskrifter kräver denna egenkontroll av företagen. De egenkontrollerna som 

utförs kan liknas vid självutvärderingar som Karlsson (1999) beskriver. Utvärderingarna sker 

utifrån de mål som avtalats med Växjö Kommun, för att själva ha kontroll över hur de följer 

avtalet. På den praktiska nivån kan brukare delta i leverantörernas självutvärdering. Att 

brukarna deltar i utvärderingarna kan liknas vid Karlssons (1999) beskrivning av 

brukarmodellen där utvärderaren samarbetar med brukare. Detta är ett svar på vår 

frågeställning om hur utvärderingar kan genomföras.  

Att företagen utför egenkontroller kan innebära att Växjö Kommun får regelbunden 

information om äldreboendena som de kan göra egna bedömningar av. Detta kan utgöra 

ytterligare information till Växjö Kommuns utvärderingar av företagen. Dock har vi inte sett 

hur Växjö Kommun kontrollerar att informationen de fått in av företagens egenkontroller 

stämmer. Detta kan innebära att om det inte görs någon kontroll av företagens egenkontroller 

kan företagen ge en missvisande bild av sin verksamhet. En risk finns att en del av Växjö 

Kommuns informationskälla till sina egna utvärderingar baseras på felaktig fakta. 

Företagens egenkontroller kan ge ökat inflytande för brukarna i äldreboendena eftersom de får 

möjlighet att påverka sin egen omsorg. Detta kan öka Växjö Kommuns legitimitet eftersom 

individens behov och önskningar värderas och omgivningen kan få en bild av att Växjö 

Kommun utövar god omsorg för de äldre. Vi kan däremot inte med den empiri vi har säga 

något om i vilken grad Växjö Kommun tar hänsyn till brukarnas önskningar. 

På den praktiska nivån presenterar företagen delårsrapporter och årsberättelser av sin 

verksamhet. Dessa skickas till nämnden i kommunen på övergripande nivå för en bedömning. 

På den praktiska nivån är det företagen som genomför och använder utvärderingarna. Hur 

utvärderingar används på praktisk nivå av företagen berörs inte i denna analys eftersom 

studien riktar sig till kommunens genomförande och användning. Vi har här tagit med 

företagens genomförande av utvärderingar eftersom resultatet av dessa utvärderingar används 

av Växjö Kommun på mellannivån och den övergripande nivån. 
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11.2. Genomförande och användning på mellannivå 

I denna del ingår de utvärderingar som genomförs och används av referensgruppen på 

mellannivån. Referensgruppen tillhör mellannivån eftersom den är en del av kommunen som 

befinner sig mellan beslutsfattarna i nämnden och företagen i den praktiska nivån. 

11.2.1. Avtalsutvärdering 

Av vår empiri framkommer det att avtalsutvärdering genomförs. I denna utvärderar 

referensgruppen hur väl och om företagen som driver äldreboendena uppfyller de mål som det 

avtalats om. Det är kommunen som ställer de kriterier för vad som anses vara en god 

verksamhet och har skapat de mål som företagen utvärderas utifrån. Utifrån Karlsson (1999) 

är denna form av genomförande en beslutsmodell. Utvärderingen kan förstås som en 

granskning utförd av Växjö Kommun som tillsynsmyndighet av verksamheterna för att 

generera förslag till beslut och åtgärder. Detta är ett sätt som Växjö Kommun genomför 

utvärderingar och besvarar vår frågeställning om hur utvärderingar genomförs.  

De självutvärderingar som företagen genomför används av Växjö Kommun i sina 

utvärderingar av äldreboendena. Genom att referensgruppen läser utvärderingsrapporterna 

från företagen och använder dessa i sitt genomförande av sina utvärderingar kan detta 

förklaras som direkt användning utifrån Vedungs (2009) resonemang.  

Resultatet av avtalsutvärderingarna används av referensgruppen för att kontrollera om 

företagen uppfyller avtalet och om de använder resurserna till rätt ändamål. Utifrån resultatet 

görs en bedömning om ytterligare utvärderingar behövs. Referensgruppen kan använda 

resultatet av utvärderingarna för att se om avvikelser finns och vad som behöver åtgärdas. 

Finns avvikelser kräver Växjö Kommun att åtgärder ska vidtas. Detta kan också förklaras, 

utifrån Vedung (2009), som en direkt användning av utvärderingar. 

Denna kontrollerande form av användning kan också förklaras, utifrån Nydén (1992), som en 

instrumentell användning eftersom referensgruppen styr företagens arbete. Arbetet styrs av 

referensgruppen utifrån resultatet av utvärderingarna genom en beskrivning av de riktlinjer 

som gäller och vad som ska åtgärdas. Enligt Vedung (2009) kan denna form av användning 

också förklaras som en rituell användning. Växjö Kommun förlitar sig på att utvärderingarna 

leder till utveckling och nytta för de upphandlade äldreboendena. Det är denna inställning till 

utvärderingarna som gör att det blir en rituell användning. Dessa är olika sätt för Växjö 
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Kommun att använda utvärderingar och besvarar vår frågeställning om hur utvärderingar 

används. 

Här kan vi också se en påverkan från Växjö Kommun gentemot företagen i samma 

organisationsfält som den nyinstitutionella teorin beskriver. Genom att kommunen styr 

företagens arbete mot de normer som finns i fältet. Detta förfarande kan även vara ett exempel 

på tvingande isomorfism. Det är tvingande eftersom Växjö Kommun kräver att företagen ska 

rätta sig efter deras krav. 

11.2.2. Individutvärdering 

Av empirin framkommer att individutvärderingar genomförs. I denna görs en utvärdering av 

hur omsorgsbehovet ser ut för brukarna och hur de upplever verksamheten. Av intervjuerna 

framkommer att brukarnas välbefinnande och kontinuitet tas med i utvärderingen vilket kan 

innebära att brukarna medverkar i utvärderingen och kan på så sätt få ett inflytande över sin 

omsorgs och verksamheten. Denna form av utvärdering kan identifieras som brukarmodellen 

utifrån Karlsson (1999). Detta är en form av genomförande och besvarar vår frågeställning 

om hur utvärderingar genomförs.  

I samband med individutvärderingarna granskar referensgruppen hur resurserna används och 

om de stämmer överens med omsorgsbehovet. Användning av resultatet av 

individutvärderingen sker på samma sätt som i användningen av avtalsutvärderingen. 

Användningen är utifrån den tidigare forskningen direkt, instrumentell och rituell. Utifrån den 

nyinstitutionella teorin påverkas användningen av organisationsfältet och kan förstås som 

tvingande isomorfism. 

När nämnden ska besluta om förlängning av avtal sammanställer referensgruppen 

avtalsutvärderingar och individutvärderingar från det senaste året. Avsikten är att de ska 

utgöra grunden för nämndens beslut om förlängning. Nämnden får möjlighet att jämföra 

resultatet av utvärderingarna med de tänkta målen som ställts upp för de aktuella 

äldreboendena. Sammanställningen kan jämföras med vad Karlsson (1999) beskriver som en 

mål-resultatmodell. Avtals- och individutvärderingarna sker fortlöpande och formar 

företagens utformning av driften i äldreboendena, detta kan beskrivas som en formativ ansats. 

Den sammanställda utvärderingen har en summativ ansats eftersom den sammanfattar 

verksamhetens resultat. Dessa resonemang grundar sig i Karlssons (1999) beskrivning av 

formativa och summativa utvärderingar. Användningen av den sammanställda utvärderingen 
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sker på den övergripande nivån och analyseras under rubriken användning på övergripande 

nivå. 

11.2.3. Jämförelser av verksamheter 

Utvärderingarna kan användas av Växjö Kommun för att jämföra företagen med varandra och 

med Växjö Kommuns egna verksamheter. Detta gör kommunen för att se vilka metoder som 

används i äldreboendena och hur Växjö Kommun och de privata verksamheterna kan lära av 

varandra. Utifrån Nydén (1992) identifieras två användningsformer. Att jämförelser görs och 

Växjö Kommun tar del av de metoder som används kan leda till förändrade attityder och nya 

sätt att tänka. Detta kan beskrivas som en konceptuell användning av utvärderingarna. Om de 

nya sätten att tänka accepteras av Växjö Kommun och förändringar sker i deras metoder kan 

det leda till instrumentell användning av utvärderingarna. Här beskrivs en form av användning 

och besvarar vår frågeställning om hur utvärderingar kan användas.  

När kommunen jämför resultatet av utvärderingarna av både sin verksamhet och 

verksamheterna i äldreboendena med varandra kan detta leda till att dessa verksamheter 

använder samma metoder. Att verksamheterna blir lika varandra kan, utifrån den 

nyinstitutionella teorin, förstås som isomorfism. Detta kan också förstås som en strävan mot 

ökad legitimitet för kommunen. Om Växjö Kommun använder sig av vedertagna metoder kan 

legitimiteten öka inom det organisationsfält som kommunen befinner sig i. Skulle Växjö 

Kommun inte tillämpa accepterade metoder skulle kommunen förlora legitimitet. Detta kan 

vara en anledning till att jämförelser sker. 

De jämförelser som Växjö Kommun gör kan innebära att metoder kan komma att utvecklas. 

Detta utvecklingsarbete kan förstås som en ambition att förbättra både omsorgen av brukarna 

och effektiviteten av organisationens arbete. Vi kan se att olika jämförelser kan göras 

beroende på vilken organisation som Växjö Kommun jämför sig med. Det kan också innebära 

varierande resultat i jämförelserna. Detta är ett exempel på kontextens betydelse på 

organisationers arbete. 

11.2.4. Legitimitet på mellannivå 

Växjö Kommun utövar tillsyn av driften av äldreboendena genom utvärderingar och kan 

utifrån den nyinstitutionella teorin förstås som ett sökande och upprätthållande av legitimitet. 

Utvärderingar får en legitimerande effekt eftersom de kan visa om företagen följer de krav på 

kvalitet som Växjö Kommun ställer. När Växjö Kommun utvärderar kan arbetet på 
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äldreboendena bli transparant. Utvärderingarna kan visa hur kommunen säkerställer och 

kontrollerar att leverantörerna står för kvalitet. Utvärderingar kan visa hur Växjö Kommun 

kontrollerar hur företagen bedriver sin verksamhet, detta kan också bidra till en ökad 

legitimitet eftersom utvärderingar i kommunal verksamhet är offentliga. Legitimiteten ligger i 

att Växjö Kommun framställs som en kommun som strävar efter kvalitet och ett 

säkerställande av att företagen fullföljer kraven som ställts. Att resultatet från utvärderingarna 

läggs ut på Växjö Kommuns hemsida är ett sätt att visa hur de arbetar med kvaliteten. Detta 

bidrar till att kommunen framstår som legitim gentemot dess omgivning. 

Att Växjö Kommun är delaktig i ett organisationsfält innebär att kommunen påverkas av 

organisationer som befinner sig högre upp i organisationsfältet, exempelvis socialstyrelsen 

och Sveriges kommuner och landsting. Växjö Kommun påverkar i sin tur de organisationer 

som befinner sig på en lägre nivå i organisationsfältet, exempelvis de företag som driver 

äldreboendena som Växjö Kommun ansvarar för. Vi kan av detta se att Växjö Kommuns 

kontext påverkar hur kommunen bedriver och styr sina verksamheter. Växjö Kommun kan få 

och upprätthålla sin legitimitet om accepterade metoder av organisationsfältet används. 

Används metoder som inte är accepterade i fältet kan Växjö Kommun istället förlora 

legitimitet. Som en del av detta blir organisationernas former och arbetssätt lika varandra. 

Detta är isomorfism och ger legitimitet gentemot andra organisationer eftersom 

organisationerna använder sig av samma accepterade metoder i organisationsfältet. 

Sättet referensgruppen på mellannivån använder utvärderingar har beskrivits som bland annat 

instrumentell. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv kan denna form av användning förklaras 

som legitimerande eftersom de använder resultatet av utvärderingarna för att direkt åtgärda 

avvikelser. Utvärderingarna visar då att Växjö Kommun arbetar för att uppnå kvalitet i 

leverantörernas arbete i omsorgen hos brukarna. Utvärderingarna visar även om resurserna, 

det vill säga kommunens skattemedel, används till rätt ändamål. 

11.3. Användning på övergripande nivå 

Den övergripande nivån i denna studie består av Växjö Kommuns nämnd. Nämnden tillhör 

den övergripande nivån eftersom de är ansvariga och beslutsfattare över upphandlingar. Av 

empirin framkommer det att nämnden är delaktig i utformningen av modellen för hur 

utvärderingar ska genomföras och användas. Det genomförs inte några utvärderingar av 

nämnden, men nämnden använder de utvärderingar som genomförs på mellannivån och 

årsberättelser från den praktiska nivån. 
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11.3.1. Vision och värderingar 

I analysen av empirin framkommer att utvärderingars grund utgår från nämndens vision och 

värderingar, som i sin tur är baserade på föreskrifter och lagstiftning. Det är organisationer 

som socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och politiska beslut från statlig nivå 

som är vägledande för Växjö Kommuns grunder. Utifrån den nyinstitutionella teorin kan 

dessa organisationers samspel beskrivas som att de är en del av samma organisationsfält. 

Växjö Kommun som organisation påverkas av organisationer som befinner sig högre upp i 

organisationsfältet och anammar deras riktlinjer och krav. De anammar dessa krav och 

riktlinjer för att vinna legitimitet. De högre organisationernas påtryckningar i form av 

lagstiftning och föreskrifter kan också förklaras som tvingande isomorfism. Växjö Kommun 

tvingas att anta riktlinjerna och kraven och blir därmed lik andra organisationer i fältet. 

Växjö Kommun gör bedömningar av företagen utifrån sina kvalitetskriterier. Dessa 

kvalitetskriterier kan liknas vid Nydéns (1992) resonemang om en organisations 

förhållningssätt. Växjö Kommuns förhållningssätt till kvalitet kan påverka genomförandet och 

användningen av utvärderingar. Alla utvärderingar som genomförs utgår från hur företagen 

uppfyller och upprätthåller kvalitet i det upphandlade äldreboendet. Växjö Kommuns 

förhållningssätt att utvärdera efter kvalitet lägger grunden för det förfrågningsunderlag som 

tas fram. Förfrågningsunderlaget lägger grunden till avtalet som utvärderingarna sedan utgår 

från. 

11.3.2. Avtalsförlängning 

Av empirin framkommer att referensgruppens sammanställning av individ- och 

avtalsutvärderingarna delges nämnden som underlag och förslag till beslut om förlängning av 

upphandlingens avtal. Nämnden tar även emot årsberättelser och delårsrapporter från 

företagen på den praktiska nivån. Avsikten är att nämnden ska använda utvärderingarna och 

årsberättelserna som underlag för beslut. En sådan användning kan, utifrån Nydén (1992), 

förklaras som instrumentell och direkt användning då den varit inblandad i beslutsfattningen. 

Eftersom avsikten med dessa utvärderingar är att de ska genomföras och användas 

fortlöpande kan de också förklaras som rituell användning utifrån Vedung (2009). 

På den övergripande nivån kan utvärderingarna användas argumenterande av politikerna som 

Nydén (1992) beskriver. Utvärderingarna kan användas som argument i debatter för att 

legitimera och styrka åsikter och beslut. Utifrån de sammanträdesprotokoll som vi tagit del av 
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framkommer att politikerna i nämnden röstar om förlängning av avtalen. I analysen av 

empirin framkommer att avsikten med omröstningen är att den ska grunda sig i den 

sammanställda utvärderingen. I sammanträdesprotokollen framkom omröstningsresultatet, 

som visade att politiker från alliansen enhetligt röstade för en förlängning av avtalen medan 

politiker i opposition röstade enhetligt emot en förlängning. Detta ledde till att avtalen 

förlängdes eftersom alliansen har majoritet i nämnden. Dessa är olika sätt för politikerna i 

Växjö Kommun att använda utvärderingar och besvarar vår frågeställning om hur 

utvärderingar används. 

Vi ställer oss frågande till om Växjö Kommun har resonerat om varför en och samma 

utvärdering kan tolkas på så olika sätt. Att omröstningen ser ut på detta sätt kan innebära tre 

saker. Att politikerna läser sammanställningen och gör olika bedömningar av utvärderingarna 

utifrån ideologi och tar beslut därefter. Det kan också innebära att utvärderingarna är 

bristfälliga. Vår bedömning är att utvärderingarna kan i detta fall vara missvisande, 

exempelvis för att resurserna inte är tillräckliga. Att utvärderingarna är missvisande kan också 

bero på att det inte finns tillräckligt med kompetens om utvärderingar. 

Vår sista tanke om att politikerna röstar så olika är att de inte tar hänsyn till utvärderingarna. 

Det kan innebära att politikerna inte använder utvärderingarna och tar beslut utan 

beslutsunderlag. Tas beslutet utan utvärderingarna som underlag kan detta anses som ett 

slöseri med resurser som Växjö Kommun lägger på att sammanställa utvärderingarna. Tittar 

vi på detta utifrån legitimitetsperspektivet kan vi tolka det som att det räcker att genomföra 

utvärderingar, men inte använda dem för att få legitimitet. Nämnden står officiellt för 

utvärderingar vilket ger legitimitet, men behöver inte använda dessa. Detta kan också förstås 

som en form av isärkoppling utifrån den nyinstitutionella teorin. Om politikerna inte tar 

hänsyn till utvärderingarna, finns inte den användning som Nydén (1992) och Vedung (2009) 

beskriver. Vi grundar dessa överväganden i att politikerna gör vitt skilda bedömningar av 

resultaten. 

11.3.3. Utvärdering av evidensbaserade metoder 

I analysen av empirin framkommer hur Växjö Kommun beskriver att företagen ska använda 

sig av evidensbaserade metoder, sedan är det upp till företagen själva att beskriva hur arbetet 

går till och hur de motsvarar ett evidensbaserat arbete. Växjö Kommun har ett krav på att 

företagen ska använda sig av evidensbaserade metoder, men beskriver inte vad som är 

evidensbaserat arbete. Växjö Kommun kan därigenom beskriva att de står för ett 
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evidensbaserat arbete, men överlåter det praktiska arbetet till företagen. Utifrån den 

nyinstitutionella teorin kan detta förstås som isärkopplande. Företagens beskrivning av hur de 

arbetar med evidensbaserade metoder är en del av avtalet, därav är det också en del av det 

som utvärderas. 

Vi ställer oss frågande till hur Växjö Kommun kan utvärdera om företagen utför ett 

evidensbaserat arbete när det inte finns några riktlinjer i Växjö Kommun att utgå från. Växjö 

Kommun har inte en tydlig definition av hur evidensbaserat arbete ska utföras, samtidigt som 

kommunen kräver att företagen ska jobba med evidensbaserade metoder. 

I och med att Växjö Kommun inte har någon tydlig definition av evidensbaserat arbete kan 

Växjö Kommun inte kräva detta av sina egna verksamheter, eftersom det inte finns något att 

utgå ifrån. Däremot kräver Växjö Kommun att leverantörerna står för ett evidensbaserat 

arbete och ska sedan utvärdera hur detta utförs utan att Växjö Kommun har en klar definition 

av begreppet. Vår tolkning är att Växjö Kommun utvärderar företagens evidensbaserade 

arbete i syfte att få legitimitet. På så sätt kan kommunen beskriva hur de strävar efter ett 

evidensbaserat arbete och genom detta få och upprätthålla legitimitet. De upphandlade privata 

företagen kan ha tydligare definitioner och riktlinjer än Växjö Kommun för vad 

evidensbaserat arbete är och hur det ska bedrivas. Detta kan förstås som tvingande isomorfism 

eftersom Växjö Kommun ställer krav på företagen. Det kan också förstås som mimetisk 

isomorfism eftersom Växjö Kommun använder begreppet evidensbaserat arbete utan en tydlig 

definition.  

11.3.4. Legitimitet på övergripande nivå 

Även på den övergripande nivån finns inslag av legitimitetssökande. Legitimiteten är viktig 

för Växjö Kommun för att upprätthålla ett förtroende gentemot omgivningen och därav kunna 

överleva som organisation. I analysen av empirin framkommer att nämnden kan förlänga ett 

avtal och samtidigt utforma ett villkor att förlängning sker om fler utvärderingar genomförs. 

Detta är ett exempel på en utökad tillsyn på en verksamhet som inte uppfyllt avtalet. Att utöka 

antalet utvärderingar kan ge Växjö Kommun ökad legitimitet genom att visa att kvaliteten ska 

säkerställas genom fler utvärderingar. 

Att Växjö Kommun följer de riktlinjer och krav som kommer från högre organisationer inom 

samma organisationsfält, bidrar till en ökad legitimitet för Växjö Kommun. Detta visar att de 

följer de normer och regler som fältet står för. 
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Sättet att hantera ett evidensbaserat arbete inom Växjö Kommun kan utifrån den 

nyinstitutionella teorin förklaras som isärkopplande. Detta kan leda till en ökad legitimitet för 

Växjö Kommun eftersom de formellt står för ett evidensbaserat arbete, men är frånkopplade 

från driften av denna. Utifrån sett står de för ett evidensbaserat arbete, men i praktiken är det 

upp till leverantörerna att utföra det. 

11.4. Är utvärderingar institutionaliserade? 

Med stöd av nyinstitutionell teori framkommer att utvärderingar är institutionaliserade i 

samband med tillsyn av upphandlade äldreboenden i Växjö Kommun. Av det vi har sett är 

utvärderingar en del av det vardagliga arbetet. Av vår empiri kan vi inte se att Växjö Kommun 

ifrågasätter hur de utövar tillsyn på upphandlade äldreboenden. Det är ett vedertaget sätt att få 

information om hur de upphandlade äldreboendena fungerar och vad som fungerar i dem. 

Både Växjö Kommun som utvärderare och företagen som blir utvärderade ställer sig positiva 

till utvärderingar. Vi kan se att både avtalsutvärderingar och individutvärderingar genomförs 

och används kontinuerligt och på flera sätt av Växjö Kommun. Denna användning kan 

innebära att Växjö Kommun hyser stor tilltro till metoden. Detta kan förstås som att 

utvärderingarna är institutionaliserade. 

Vi gör tolkningen att det har blivit legitimerande för Växjö Kommun att utvärdera. Detta kan 

vara en bidragande faktor till att det blivit institutionaliserat. Att det är legitimerande att 

utvärdera kan innebära att Växjö Kommun vill utvärdera av olika anledningar. De kan 

utvärdera för att få legitimitet och för att utöva tillsyn på de upphandlade äldreboendena. Det 

kontinuerliga genomförandet och användandet av utvärderingar av Växjö Kommun och det 

sätt de värderar de upphandlade företagens självutvärderingar, tyder på att utvärderingar är en 

aktuell och tillämpad metod. Institutionaliseringen av utvärderingar i Växjö Kommun kan 

också bidra till att utvärderingar används av andra organisationer i samma organisationsfält. 

Av den empiri vi samlat in kan vi inte vidare utveckla innebörden av att utvärderingar är 

institutionaliserade. 

11.5. Slutsatser 

Vi har svarat på hur utvärderingar av upphandlade äldreboenden genomförs och används 

genom att dela upp analysavsnittet i tre olika nivåer. I nivåerna har vi beskrivit hur 

genomförandet och användningen kan se ut, vilket utvecklat förståelsen för detta fenomen. 
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Av analysen framgår att kontexten påverkar genomförandet och användningen av 

utvärderingar. Kontexten utgörs av vilka organisationer som finns i organisationsfältet, hur 

högt eller lågt i fältet en organisation befinner sig och vilket inflytande den har på andra 

organisationer. Kontexten utgörs också av de metoder som är vedertagna i fältet och om dessa 

är institutionaliserade, samt vilken typ av isomorfism som en organisation anammar. 

Beroende på hur dessa delar ser ut och anammas av varje organisation, kommer 

genomförandet och användningen av utvärderingar att se ut på varierande sätt. Det är detta vi 

menar med att kontexten har betydelse för vårt fenomen. I och med att kontexten ser olika ut 

för olika organisationer kan vi inte visa att genomförandet och användningen sker på samma 

sätt för andra organisationer som för Växjö Kommun. Vi kan däremot påstå att kontexten har 

betydelse för genomförandet och användningen för alla organisationer. 

Genomförandet och användningen av utvärderingar sker på olika nivåer i Växjö Kommun. På 

den praktiska nivån genomförs självutvärderingar som används på mellannivån och 

årsberättelser som nämnden bedömer på den övergripande nivån. Genomförandet av 

utvärderingar på mellannivån utförs av referensgruppen. Utvärderingarna genomförs med en 

beslutsmodell och en brukarmodell där datakällorna består av intervjuer, besök, enkäter och 

dokumentationsgranskningar. Resultatet av dessa utvärderingar används på både mellannivån 

och den övergripande nivån. 

Eftersom Växjö Kommun är tillsynsmyndighet över de upphandlade äldreboendena används 

utvärderingar av referensgruppen som kontroll av företagen. Växjö Kommun jämför också de 

utvärderade verksamheterna med varandra och med sina egna verksamheter. Referensgruppen 

sammanställer resultaten av utvärderingarna och ger förslag till beslut när nämnden ska fatta 

beslut om avtalsförlängning. Användningsformerna förstår vi som instrumentell, rituell och 

direkt användning. På den övergripande nivån genomförs inga utvärderingar, däremot 

använder nämnden resultaten av de utvärderingar och årsberättelser som genomförts på både 

praktisk och mellannivå. Avsikten är att resultaten som presenteras för nämnden ska användas 

som underlag för beslut om förlängning av avtal. Vår tolkning av nämndens användning av 

utvärderingar är att de kan vara instrumentella, rituella, argumenterande och kan ske utifrån 

en mål-resultatmodell. 

Av analysen framkommer det att omröstning görs i nämnden vid beslut om förlängning av 

avtal. Resultaten av röstningarna visar att rösterna kan grunda sig i ideologiska åsikter 

eftersom oppositionen alltid röstat emot förlängning medan alliansen alltid röstat för 
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förlängning. Det kan därför vara svårt att avgöra i vilken grad resultaten av utvärderingarna 

verkligen används. 

I analysen av empirin utifrån den nyinstitutionella teorin kan genomförandet och 

användningen av utvärderingarna förstås som legitimerande för Växjö Kommun. Genom att 

följa de regler och normer som finns i organisationsfältet och använda vedertagna metoder 

som andra organisationer inom fältet använder kan Växjö Kommun få ökad legitimitet. Växjö 

Kommun har en oklar definition av evidensbaserat arbetet men utvärderar leverantörernas 

evidensbaserade arbete i syfte att uppnå legitimitet. Genom att isärkoppla en del av 

organisationens praktiska arbete från den formella strukturen, kan organisationen anpassa sig 

till de krav som på olika sätt kommer från omgivningen och på så sätt överleva och få och 

behålla legitimitet. 

Av det som framkommit av analysen kan genomförandet och användningen av utvärderingar i 

Växjö Kommun förstås som ett institutionaliserat tillvägagångssätt för att utöva kontroll och 

få legitimitet. 

 

12. Diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion kring vår studie. Vi diskuterar våra tankar kring vår metod 

och vårt tillvägagångssätt, våra centrala fynd och nya frågeställningar som uppkommit och 

vad studien kan bidra med. 

I studien har vi belyst utvärderingars genomförande och användning i den kommunala 

tillsynen av upphandlade äldreboenden, vilket är ett outforskat område. Vi har presenterat 

forskning och teori för att förstå det studerade fenomenet. Vi har också presenterat hur vi 

genom en fallstudie kommit fram till våra resultat. 

12.1. Metodologiska aspekter 

För att svara på våra frågeställningar har vi genomfört en fallsstudie. Vi har velat förstå 

kontextens betydelse när det gäller genomförande och användning av utvärderingar. 

Fallstudien har inneburit att vår förståelse och våra tolkningar utgått från kontexten. Vårt fall i 

studien är en organisation och därför är det organisationens kontext som varit central. En 

fallstudie kan också göras med en individ som fall vilket istället kan ge ett brukarperspektiv. 
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Vi bedömde att vårt fenomen lämpar sig bäst att studera med en organisation som fall. Vårt 

urval av Växjö Kommun som fall grundade sig i att vi studerar i kommunen och att detta 

skulle underlätta insamlingen av empiri. Skulle ett annat fall valts skulle resultatet kunnat bli 

annorlunda. 

I vår studie har vi gjort intervjuer med personer från olika delar i fallet. Vårt mål var att göra 

intervjuer med verksamhetschefer från alla de upphandlade äldreboendena i studien. En av 

dessa valde att avstå intervju och kan ha påverkat vårt resultat eftersom deras uppfattningar 

inte har hämtats in. Vi hade kunnat utveckla studien genom att göra fler intervjuer med ett 

bredare urval av intervjupersoner för att få fler uppfattningar och ett bredare perspektiv. Detta 

skulle exempelvis kunna vara fler intervjuer med personer i referensgruppen, med personal på 

boendena, med brukare, högre chefer och politiker. Detta skulle kunna innebära att vi kunnat 

göra jämförelser både mellan de olika nivåerna och mellan intervjupersonernas uppfattningar 

på varje nivå. Vi har haft en organisatorisk utgångspunkt där vårt mål har varit att förstå hur 

organisationer genomför och använder utvärderingar. Av denna anledning anser vi att de 

intervjupersoner som ingår i studien varit tillräckliga. Görs vidare studier kan flerfallstudier 

och komparativa fallstudier bidra till nya förståelser för fenomenet. 

Den nyinstitutionella teorin har varit användbar eftersom den beskriver en organisations sätt 

att få legitimitet på olika sätt. Den har möjliggjort en bred analys eftersom de begrepp teorin 

består av har kunnat användas på de nivåer vi har studerat och har kunnat ge en förståelse för 

vårt fenomen från olika perspektiv. Teorin har dock haft begränsningar i vissa avseenden. 

Teorin möjliggör en förståelse för vårt fenomen utifrån ett organisationsperspektiv. Om andra 

studier genomförs kring utvärderingars genomförande och användning där ett 

organisationsperspektiv inte är fokus kan denna teori inte tillämpas. Det konkreta 

genomförandet och användningen har analyserats utifrån den tidigare forskningen. Den 

nyinstitutionella teorin kan inte förklara det konkreta genomförandet och användandet, men 

har gett oss en djupare förståelse av vad det kan innebära. 

Vi har förförståelser som kan ha påverkat studien. Vår förförståelse kan ha påverkat 

intervjuerna vi genomfört när vi skapat de intervjuguider som vi utgått från i intervjuerna. En 

del av vår empiri består av intervjuerna vilket kan innebära att empirin påverkats av vår 

förförståelse. Vi har inte kunnat påverka utformningen av de dokument vi har studerat men 

däremot kan vår tolkning av dessa dokument ha påverkats. Våra förförståelser kan också ha 

påverkat vår inläsning och tolkningen av den litteratur vi läst. De förförståelser vi identifierat 
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är att det sker en form av tillsyn och att denna tillsyn är nödvändig. Vi har också haft tankar 

om att det är viktigt för en organisation att framställa sig som en bra och fungerande 

organisation för att få ett förtroende av sin omgivning. Det kan finnas andra omedvetna 

förförståelser som vi inte uppmärksammat som också påverkat studien. 

12.2. Centrala fynd och nya frågeställningar 

Ett av våra centrala fynd består av att det är osäkert i vilken grad utvärderingarna används av 

politikerna. Det kan vara att grunden till de beslut som tas i nämnden görs utifrån ideologiska 

föreställningar istället för det resultat som utvärderingarna visar. Utvärderingarna genomförs 

för att visa hur de upphandlade äldreboendena uppfyller kommunens krav på kvalitet. Om 

politikerna inte tar hänsyn till dessa utvärderingar, och om beslut enbart tas på ideologisk 

grund, kan ett företags avtal förlängas trots att kvaliteten inte uppfylls. Detta kan innebära att 

de resurser, det vill säga skattemedel, som läggs på att utvärdera är resurser som går till spillo. 

Politikerna kan använda utvärderingarna i ett legitimerande syfte, en sådan användning är av 

nytta för organisationen men behöver inte ha någon utvecklande inverkan på verksamheterna 

som blir utvärderade. Om politikerna i Växjö Kommun inte eftersträvar det de beslutat att 

förvaltningen ska arbeta efter, kan de då förvänta sig att förvaltningens övriga nivåer tar sitt 

ansvar? Besluten som tas av politikerna påverkar omsorgen av brukarna på äldreboendena. 

Tas dessa beslut utan att ta hänsyn till kvaliteten på äldreboendena kan dessa tas på felaktiga 

grunder. Om politikerna inte tar sitt ansvar i tillsynen av de upphandlade äldreboendena 

ställer vi oss frågande till om politikerna ska ansvara för avtalsförlängningarna. 

Ett annat centralt fynd är att Växjö Kommun utvärderar företagens evidensbaserade arbete 

utan att ha en tydlig definition av hur kommunens verksamheter ska motsvara ett sådant 

arbete. Vi ställer oss frågande till hur Växjö Kommun kan utvärdera hur ett företag motsvarar 

ett evidensbaserat arbete utan att ha en klar definition om hur ett evidensbaserat arbete ska se 

ut. Detta kan innebära att Växjö Kommun använder företagen för att få legitimitet. Deras 

formella struktur står för ett evidensbaserat arbete men praktiskt är det de privata företagen 

som utför arbetet. Utifrån det ovanstående verkar det som att Växjö Kommuns ställer högre 

krav på att de privata företagen ska ha ett evidensbaserat arbete än på de kommunala 

boendena. Om de privata företagen har evidensbaserade metoder, medan de kommunala inte 

har det kan detta innebära att omsorgen för brukarna skiljer sig mellan det kommunala och 

privata. 
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Ett centralt fynd är också att genomförande och användning av utvärderingar kan ha en 

legitimerande funktion utöver tillsynsfunktionen. En utvärdering kan genomföras och 

användas för att uppnå båda dessa funktioner. Av vår empiri är det svårt att avgöra vilken av 

dessa funktioner som utgör grunden till att en utvärdering genomförs och används. Om 

legitimiteten är syftet med att utvärdera kan detta innebära att tillsynen blir underordnad, 

vilket också innebär att kvaliteten i omsorgen blir underordnad legitimiteten. 

Vi har också sett att genomförandet och användningen av utvärderingarna påverkas av den 

kontext som de genomförs och används i. Genomförandet och användningen kan se olika ut 

för varje organisation, men vi påstår att kontexten påverkar Växjö Kommuns genomförande 

och användning av sina utvärderingar. Detta fynd kan vi teoretiskt generalisera till andra 

organisationer. 

En av våra nya frågeställningar som har väckts under studiens gång är vad det innebär att 

utvärderingar är institutionaliserade. Vi kan se att utvärderingar är institutionaliserade men 

kan inte förstå vad det innebär utifrån vår empiri. 

Innan studiens början hade vi ingen förståelse för hur genomförandet och användningen av 

utvärderingar såg ut. Av vår studie har vi förstått att genomförandet och användningen kan 

ske på olika nivåer i Växjö Kommun och på olika sätt. Vi hade ett allmänt angreppssätt i 

studien för att förstå detta fenomen eftersom vi inte visste hur genomförandet och 

användningen kunde te sig. Nu när vi fått kunskap om detta kan vi se att det behövs vidare 

forskning på de olika nivåerna i kommunen. Vi har med denna studie skapat en överblick över 

genomförandet och användningen och det kan vara intressant att få en djupare förståelse på 

varje nivå. Vi ser ett särskilt behov på den övergripande nivån där vi ifrågasätter den politiska 

användningen av utvärderingarna. 

En fråga som har väckts är om Växjö Kommun granskar sina egna verksamheter på samma 

sätt som de privata. Vi funderar över vad den pågående debatten i media kring upphandlade 

äldreboenden kan ha för betydelse för tillsynen av dessa. Kan det innebära att Växjö Kommun 

har strängare tillsyn och därigenom bättre koll på de privata verksamheterna, än de 

äldreboenden som drivs i kommunal regi? Det behövs vidare forskning i hur tillsynen av 

verksamheterna går till. 
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12.3. Avslutande reflektioner 

Vi har sett att utvärderingar kan genomföras och användas på varierande sätt i tillsynen av 

upphandlade äldreboenden. I de fyra utvärderingsvågorna som presenterades tidigt i studien 

har vi beskrivit hur utvärderingars utveckling har sett ut genom dessa vågor. Av det vi har sett 

i denna studie befinner vi fortfarande oss i evidensvågen där utvärderingar har stor plats i 

offentlig verksamhet. Detta har vi sett även i vårt fall. Vi har också sett tendenser till att den 

nyliberala vågen influerar det sociala arbetet eftersom antalet privata aktörer har ökat. I Växjö 

Kommun tar utvärderingar stor plats i arbetet vilket har sina rötter i evidensvågen. Sättet de 

värderar privata aktörers arbete genom att upphandla och hur de jämför sig med dessa 

motiverar att den nyliberala vågen också påverkar arbetet. Sådana tendenser kan innebära att 

vågorna förändras och att vi befinner oss i en utvecklingsprocess av vågorna.  

Avslutningsvis har vi besvarat våra frågeställningar och vi har sett att utvärderingar 

genomförs och används på varierande sätt och på olika nivåer. Studien har skett i ett 

outforskat område där vi studerat utvärderingar i ett nytt sammanhang. Vår förhoppning är att 

fler studier genomförs på området och att denna studie kan bidra till dessa.  
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Appendix 

 

En hermeneutisk ansats 

Vår avsikt med studien har varit att finna förståelse för processerna i den organisatoriska 

kontexten och hur dessa påverkar fenomenet, det vill säga hur utvärderingar genomförs och 

används, genom våra tolkningar. Vi har studerat hur organisationer kan följa regler och 

normer för att utföra sitt arbete utifrån den kontext organisationerna finns i. Detta har vi gjort 

utifrån de intervjuer och dokument som vi samlat in och analyserat dessa utifrån forsknings 

och teoretiska perspektiv. Avsikten har varit att få en djupgående förståelse för kontextens 

betydelse i det studerade fenomenet. Vår ambition har också varit att redovisa de väsentligaste 

delarna av vårt resultat och vårt tillvägagångssätt. Vi har i så hög utsträckning som möjligt 

beskrivit den process som vi genomgått i studien för att nå förståelse. I denna process byggs 

förståelsen för fenomenet upp ju längre man kommer i texten där tolkningar sedan är möjliga 

att göra utifrån den förståelse som nåtts. Denna studie kan placeras in den hermeneutiska 

vetenskapsteorin som Bryman (2011) beskriver. 

Våra frågeställningar har varit grunden till att få fram vår empiri, som sedan analyserats för 

att få förståelse. I denna studie har empiri samlats in för att utforma en teori om utvärderingars 

genomförande och användning av upphandlade äldreboenden. Detta kan beskriva som ett 

induktivt tillvägagångssätt enligt Bryman (2011). Vår studie har dock också deduktiva inslag i 

form av de utgångspunkter och begrepp som valts för att avgränsa empirin. Utgångspunkten 

för studien finns till viss del i den tidigare forskningen, men frågeställningarna i studien är av 

allmänt slag. Utifrån Bryman (2011) kan denna studies kunskapsproduktion förstås som både 

induktiv och deduktiv men är i grunden av induktivt slag. 
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Bilaga 1 

1. Vad arbetar du med? 

2. Hur många upphandlingar gör ni per år? 

3. Hur många görs i omsorgsförvaltningen? 

4. Finns det någon statistik på hur många upphandlingar ni gör? 

5. Vem gör upphandlingarna? 

6. Har du några förslag på personer vi kan kontakta? 
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Bilaga 2 

Inledande frågor 

1. Hur många upphandlingar görs i omsorgen? 

2. Inom vilka områden? 

3. Finns det någon statistik? 

4. Vilka slags rapporter/dokument finns för utvärderingar och upphandlingar? 

5. Vem gör upphandlingarna? 

6. Hur ser upphandlingsprocessen ut? Från start till slut. 

Huvudinnehåll 

1. Görs uppföljning på upphandlade verksamheter? Om ja, hur och hur ofta? 

2. Görs utvärderingar i uppföljningen? Om ja, hur? 

3. Vilken roll har upphandlingens avtal i en uppföljning? 

4. Vilken roll har anbudet i uppföljningen? 

5. Vem beslutar att upphandling ska göras och uppföljningen av den? 

6. Vem gör uppföljningen av upphandlingarna? 

7. Varför görs uppföljning? 

8. Hur används den information som en uppföljning ger? 

9. Vad kan en uppföljning innebära för: 

 Leverantören 

 Brukarna 

 Organisationen (kommunen) 

 

1. Hur stor är enheten? 

2. Vad har ni för kompetens? 

3. Hur får ni kompetensen? 

4. Hur vet ni vad ni ska göra? 

5. Hur håller ni en god standard i ert arbete? 

6. Vilka kriterier har kommunen när den värderar leverantörernas arbete? 
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7. Var kommer kravspecifikationerna ifrån? 

8. Vad finns det för positiva och negativa aspekter på att ert arbete är så transparent, att 

det är offentligt för samhället? 

9. Får ni kritik och hur hanterar ni den? 

10. Finns det några direktiv/riktlinjer för hur ni ska utvärdera/följa upp leverantörer? 

11. Finns det något samarbete med andra kommuner? 

12. Hur ser du på evidensbaserad praktik? 

13. Ingår det i arbetet på något sätt? 

Övriga frågor 

1. Förslag på intervjupersoner 

2. Förfrågningsunderlag, rapporter, dokument... 
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Bilaga 3 

1. Varför upphandla verksamheter? 

2. Varför har upphandling ökat? 

3. Vad står i avtalet som man följer upp? 

4. Följer man bara upp det som står i avtalet? 

5. Hur är det tänkt att uppföljningen ska fungera? 

6. Vad gör ni när det inte fungerar? 

7. Om uppföljningen visar att leverantören inte sköter sig eller utför ett dåligt arbete, vad 

gör ni då? 

8. Finns det något krav på egenkontroll från kommunen? 

9. Kan ett avtal avslutas mitt i avtalsperioden? 

10. Vad anser du om att oppositionen röstar enhetligt nej till förlängning medan alliansen 

röstar enhetligt ja? Vad betyder detta? 
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Bilaga 4 

1. Hur stor är er enhet? (personal, omsättning, omsorgstagare) 

2. Vilka kompetenser har ni? 

3. Hur får ni och utvecklar kompetensen? 

4. Hur utformas era riktlinjer och verksamhetsmål? 

5. Hur upprätthåller ni en god kvalitet i ert arbete? 

6. Genomför ni egna uppföljningar? 

7. Hur ser upphandlingsprocessen ut för er del? Från start till slut. 

8. Hur ofta sker uppföljningar av er verksamhet av er uppdragsgivare? 

9. Hur kan dessa uppföljningar se ut? Beskriv processen. 

10. Är det skillnad på verksamhetsuppföljning och tillsyn? 

11. Vad kan uppföljningarna innebära för er och era omsorgstagare? 

12. Hur använder ni er av den information som uppföljningarna ger? 

13. Hur uppfyller ni kravspecifikationerna som ställs, genom vilka processer? 

14. Vad finns det för positiva och negativa aspekter på att ert arbete är så transparent, att 

det är offentligt för samhället? 

15. Får ni kritik? Och om ja, hur hanterar ni denna? Ge gärna ett exempel. 

16. Samarbetar ni med andra aktörer? (Informationsutbyte, metoder etc.) 

 


