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Abstract  

I have conducted a qualitative study were the aim was to understand how the freedom of 

choice act in eldercare is handled at a municipality level as well as a national level and the 

effects that can occur. The methods I have used for this study is a document analysis and 

semi-structed interviews.  

     I have conducted semi-structed interviews with three professionals in the eldercare 

organization in a large municipality in the south of Sweden, I have also conducted a phone 

interview with a representative from Socialstyrelsen. The professionals that I chose for my 

study was a chief of staff, an aid case worker and a person who worked in the municipality 

with the implementation of freedom of choice act.  

     The study shows that the work quality is expected to rise with the freedom of choice as a 

consequence of the customer and performer model and will give the caretakers a higher level 

of influence. The study also shows that the municipality will get a greater responsibility and 

the aid case workers will get extended tasks though they will have to inform the caretakers 

regarding the options and they will also be mediate between the caretaker and the performers. 

However the study also show concerns regarding rough traders whose aim is to make money 

and does not have the same rehabilitation agenda.  

     There are also concerns for those who can´t chose for them self though they will not be 

able to be a part of the freedom of choice act in the same way and that is something the 

municipality needs to work out a system for. The empirical work have been analyzed through 

a content analysis and through the theoretical concept “from government to governance”, 

empowerment, freedom of choice and advocacy.  
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Förord 
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ett flertal tillfällen reviderats och nu resulterat i den här uppsatsen. 

Jag vill börja med att tacka mina informanter för att ni delat med er av kunskap, tankar och 

upplevelser av ert kommande arbete med LoV. Jag vill även tacka min handledare som hjälpt 

mig komma på rätt spår i min uppsats. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till familj och vänner (ingen nämnd ingen glömd) som 

stöttat med allt från barnpassning till goda råd och som på olika sätt bidragit till att jag har 

kunnat färdigställa mitt arbete.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Att äldre skall få vara delaktiga i utformandet av sin äldreomsorg kan för många ses som en 

självklarhet. Många med mig har säkert en bild av hur äldreomsorgen fungerar och vad det 

innebär att bli gammal, detta oavsett om man själv arbetat inom äldreomsorgens verksamhet 

eller har någon anhörig som i någon utsträckning omfattas av den. Då jag själv arbetat under 

en period inom både hemtjänst och äldreboende har jag ofta hört kollegor diskutera hur 

äldreomsorgen ändrats över tid. Det har talats om att omsorgspersonalen idag inte har samma 

möjligheter till att vara flexibla och anpassa sig efter omsorgstagarnas behov i samma 

uträckning som tidigare. En bakomliggande förklaring har vid dessa diskussioner ansetts vara 

nedskärningar bland personalen som resulterat i negativa effekter för omsorgsarbetet. 

Forskare som studerat äldreomsorgen talar i sammanhanget om en ökad standardisering av 

insatser vilket innebär att insatserna har en viss utformning oberoende av vilka individuella 

behov som finns. Detta kan relateras till nya krav på rättssäkerhet där alla skall bedömas 

likvärdigt (jfr Blomberg och Petersson 2003). Parallellt med detta har vi bevittnat en tydligare 

tidsstyrning av omsorgsarbetet som också inskränker valmöjligheten för omsorgstagarna 

(Harnett 2010). Många av de personer som jag har träffat inom äldreomsorgen har även talat 

om att omsorgen måste förändras då samhällets framtida äldre kommer att ställa högre krav 

på sin omsorg och på en ökad valfrihet. Dagens äldre tillhör en mer anpasslig generation och 

det finns en tanke om att framtidens äldre kommer att ställa mer krav när de når en högre 

ålder (jfr Elmersjö 2010).  

     Enligt Socialtjänstlagens första kapitel som behandlar socialnämndens mål ska 

”verksamheten […] bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet” 

(Socialtjänstlag 1 kap 1 §). Vidare står i Socialtjänstlagens tredje kapitel att ”Socialnämndens 

insatser ska utformas tillsammans med honom eller henne” (Socialtjänstlag 3 kap 5 §). Dessa 

paragrafer visar tydligt att hänsyn skall tas till omsorgstagarens individuella behov samt att de 

skall ges möjlighet till inflytande. I januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LoV) i 

kraft, lagen innebär att en omsorgstagare har möjlighet att själv välja utförare av sin vård och 

omsorg. Kommunerna runt om i landet kan själv bestämma huruvida de skall applicera denna 

lag i sitt omsorgsarbete.  LoV öppnar tydligare upp marknaden för privata aktörer som ingår 

avtal med kommuner och landsting för att leverera vård och omsorg. Oavsett om leverantören 

är kommunal eller privat skall kostnaden för vård och omsorg vara densamma vilket leder till 
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att konkurrensen blir en fråga om kvalitet (Socialdepartementet 2008). Denna lag skall öka 

omsorgstagarnas möjligheter till inflytande över sin omsorg men hur det kommer att fungera i 

praktiken är oklart.  

     Trots lagparagrafer avseende valfrihet, delaktighet och inflytande för den enskilde visar 

forskning att äldreomsorgen är mer insatsstyrd än behovsstyrd, det vill säga att de äldres 

behov matchas mot redan utformade insatser istället för att insatserna utformas utifrån 

behoven. Det framkommer även att i många fall informeras inte omsorgstagarna om vilka 

möjligheter till inflytande som finns (Nordström & Dunér 2003). Tidigare forskning visar 

även att valfrihet kräver en aktiv omsorgstagare som har förmågan att fatta rationella beslut 

(Andersson 2010).  

 

1.2 Problemformulering  
 

Hur kommer lagen att appliceras i kommunerna? Vad händer med de personer som inte kan 

eller kanske rent av inte vill välja själva? vad händer om majoriteten väljer samma? Lagen om 

valfrihetssystem och hur den fungerar i praktiken lämnar många frågetecken som exempelvis 

vilka utmaningar och konsekvenser det får då en ökad valfrihet ställs mot ett standaridiserat 

utbud. Därför finner jag det intressant att studera hur Lagen om valfrihetssystem hanteras 

både på kommunal och på nationell nivå.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att studera hur lagen om valfrihetssystem i äldreomsorgen hanteras på 

nationell respektive kommunal nivå samt vilka följder valfriheten kan få för omsorgstagare 

och personal.  

     Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar. 

 Hur hanteras LoV på nationell nivå? 

 Hur implementeras valfrihetssystem inom äldreomsorgen i kommunen? 

 Vilka förändringsprocesser ställs kommunerna inför? 

 Hur påverkas arbetet med de individuella genomförandeplanerna med varje individ?  

1.4 Begreppsbestämningar 
 

Det är i princip två komponenter i äldreomsorgens ärendehantering som påverkas av LoV. 

Den första är biståndsbedömningen där de äldres behov bedöms för att avgöra huruvida de är 

berättigade till omsorg eller inte. I bedömningsprocessen utförs en mer eller mindre detaljerad 
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formulering av insatser. Den andra delen är den individuella genomförandeplanen som 

upprättas tillsammans med omsorgstagaren och skall garantera delaktighet och inflytande. 

     Inom ramen för dessa två komponenter ingår ett antal begrepp. Det första begreppet är 

delaktighet och med det menas att det inte är omsorgspersonalen som på eget bevåg beslutar 

om hur insatserna skall utformas. Ett annat begrepp som återfinns i portalparagrafen är 

självbestämmande, vilket ännu tydligare sätter fokus på individens avgörande betydelse för 

insatserna, vilka och hur, (jfr Socialtjänstlag 1 kap 1 §). Det nya med LoV är att 

självbestämmande formuleras som valfrihet som är ett ännu starkare ord för individuellt 

inflytande. Sammantaget medför detta att delaktighet, självbestämmande och valfrihet står för 

olika grader av inflytande.  Det har även skett förändringar som avser hur man benämner de 

enskilda personer som omfattas av äldreomsorg. Benämningen klient/omsorgstagare som 

tidigare använts har övergått till brukare och i det nya valfrihetssystemet benämns brukare 

som kund. I dagligt tal används dock omsorgstagare vid sidan om beteckningen kund och här 

ligger kanske ändå en kvarvarande motsättning då begreppet omsorgstagare förknippas med 

passivitet medan kund framhäver aktivitet (jfr Andersson 2010).  

 

1.5 Avgränsningar 
 

För att avgränsa studien har jag utfört en noggrann avvägning i förhållande till mitt syfte. I 

undersökningskommunen har jag medvetet valt att genomföra intervjuer med en person som 

aktivt arbetar med införandet av LoV, en biståndshandläggare samt en enhetschef. Däremot 

har jag valt bort omsorgspersonalen då undersökningskommunen ännu inte tillämpar LoV. De 

befinner sig därmed i ett planeringsstadium där omsorgspersonalens arbete i nuläget inte 

påverkas. Yrkeskategorierna enhetschef och biståndshandläggare är än så länge inte 

involverade i införandet av LoV, men dessa yrkeskategorier kommer att påverkas mer när 

lagen implementeras. Jag finner det därför intressant att genomföra intervjuer med dem för att 

få ta del av deras syn på och förväntningar om hur arbetet i äldreomsorgen kan komma att 

förändras. Jag har vidare valt att avgränsa mig till att studera endast en kommun med 

anledning av att det har varit svårt utifrån tidsbegränsningen för studien att finna kommuner 

som befinner sig ungefär på samma stadium och som skulle kunna vara aktuella för en 

jämförelse. 
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1.6 Fortsatt framställning av uppsatsen 
 

Den fortsatta dispositionen av uppsatsen kommer att se ut på följande sätt. I kapitel två 

redovisas tidigare forskning samt att den avslutas med en sammanfattning.  

Kapitel tre utgörs av teoretisk ansats där en presentation görs av utvalda teoretiska begrepp.    

Kapitel fyra behandlar metod och innehåller val av metod och urval. Här presenteras även hur 

insamlad data har bearbetats samt att det förs en diskussion avseende trovärdighet och 

tillförlitlighet och slutligen etiska överväganden. I Kapitel fem redovisas resultat, i kapitel sex 

analys och i kapitel sju presenteras en avslutande diskussion, sammanfattande slutsatser samt 

reflektion. 

     Gällande de äldre som omfattas av äldreomsorgen benämns de som omsorgstagare då det 

var den benämning som användes i de genomförda intervjuerna. Gällande Lagen om 

valfrihetssystem kommer förkortningen LoV att användas i den fortsatta framställning av 

uppsatsen och den studerade kommunen kommer att benämnas som 

undersökningskommunen.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Ellis (2013) har studerat socialarbetarnas handlingsfrihet i relation till de enskildas valfrihet i 

England där de inom välfärdsorganisationen har tagit begreppet valfrihet ett steg längre. 

Valfriheten sträcker sig till att den enskilde själv skall kunna välja vilka insatser den vill ha. 

Den enskilde individen anses själv kunna avgöra vilka behov som finns samt vilka insatser 

som är nödvändiga för att tillgodose dessa behov vilket benämns som personalisering. 

Beslutet skall ges i form av pengar där den enskilde själv ansvarar för att tillgodose sina 

behov med dessa medel. Det nya arbetssättet skall leda till att individen hamnar i fokus samt 

säkerställa att den enskilde behandlas respektfullt och ges möjlighet till att ta kontroll över sitt 

liv (Ellis 2013, s 4).  

     Socialarbetarnas roll förändras i en sådan organisationsform av välfärden och får en annan 

betydelse. Socialarbetarna får mer en stödjande funktion där de skall kunna agera rådgivare 

för de enskilda när de skall välja insatser och utförare. Socialarbetarna får en kluven roll där 

de dels skall se till den enskildes önskemål och dennes bedömning av de behov som finns, 

samt att de måste förhålla sig till de resurser som finns att fördela. I sin bedömning skall 

socialarbetarna inte ta ställning till vilka behov som finns utan om det finns ett behov utifrån 

de riktlinjer som finns för organisationen. Socialarbetarnas professionella kunskaper inom 
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området ges mindre utrymme i den nya organisationen, istället blir deras arbetsuppgifter mer 

administrativa samt att de ska fördela resurserna rättvist (Ellis 2013, s 5,8).  

     Även om det ovannämnda systemet ger den enskilde individen självbestämmande och 

inflytande finns det risker med ett sådant system. Ellis (2013) menar att förutom att 

socialarbetarnas handlingsutrymme minskar, riskerar de även att hamna i en pressad situation 

där efterfrågan är stor men de ekonomiska resurserna är få. Ett system där insatserna ges i 

pengar kan även leda till att individer ansöker som inte skulle gjort det om systemet sett 

annorlunda ut (Ellis 2013, s 6). Här lyfts också problemet med de individer som inte har 

förmågan att avgöra vilka insatser de behöver samt de som inte kan använda stödet rätt. 

Socialarbetarna skall se till att stödet används på rätt sätt men hur det skall kontrolleras är 

oklart. Sammanfattningsvis kan sägas att personaliseringen leder till att socialarbetarna gått 

från att arbeta med att utforma insatser för den enskilde till att arbeta med att informera om 

och förmedla kontakter till utförare (Ellis 2013, s 8). 

      Harnett (2010) studerar hur de äldres möjlighet till makt och inflytande ter sig i 

äldreomsorgen utifrån fyra olika aspekter, ett politiskt perspektiv, omsorgspersonalens 

perspektiv, samspelet mellan äldre, anhöriga och omsorgspersonal samt vardagslivet på ett 

boende. Det diskuteras vilka möjligheter de äldre har att framföra klagomål som kan bidra till 

att förändra deras tillvaro. Möjligheterna till att påverka på en politisk nivå tycks vara 

begränsad då det rent praktiskt är svårt att framföra klagomål eller önskemål samt att få gehör 

för dessa (Harnett 2010, s 52-53). När omsorgspersonalens perspektiv studerades kunde olika 

försvarsstrategier urskiljas som användes för att rättfärdiga det faktum att äldres inflytande 

var begränsat. Studien visar hur personalen skjuter ifrån sig ansvaret och riktar det mot 

organisationen, bristande resurser samt tidsbrist (Harnett 2010, s 55).  

     Omsorgspersonalen anser att omsorgstagarna har rätt att bestämma men deras resonemang 

speglar samtidigt hur det sker inom ramen för personalens rutiner, ”[…]det är klart att det 

skall få bestämma, men de måste vara i säng tills natten kommer[…]” (Harnett 2010, s 72).  

     Det pågår kontinuerligt ett samspel mellan omsorgstagarna, deras anhöriga och 

omsorgspersonalen avseende hur omsorgen skall utformas. Denna förhandling styrs utifrån de 

olika aktörers normer om vad som anses vara en god omsorg. Ett exempel är omsorgstagarnas 

kläder där anhöriga kämpar för att upprätthålla omsorgstagarnas identitet genom att de skall 

klä sig som de tidigare varit vana vid. Omsorgspersonalen kan vara av en annan åsikt där de 

vill klä omsorgstagarna bekvämt. Avhandlingen visar hur det kan uppstå en konflikt mellan 

anhöriga och omsorgspersonal där omsorgstagarna ställs bredvid på grund av att de inte kan 
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uttrycka sina önskemål eller inte ges utrymme för att själva bestämma. (Harnett 2010, s 58-

59). 

     Harnett (2010) menar att de insatser som beviljas och utförs i äldreomsorgen formas och 

anpassas till personalens schema. Under genomförda observationer har det kunnat urskiljas ett 

mönster där de äldre ges möjlighet till inflytande när personalen har tid, vid dessa tillfällen 

framställs det som att det är den äldre som styr. Studien visar att det finns en rutinkultur som 

styr arbetet som är svår att frångå. Omsorgen blir en fråga om makt där personalen i sitt arbete 

vill få omsorgstagarna att tro att de har makten att styra sin tillvaro, men i själva verket 

anpassas de till de rutiner som omsorgsarbetet bygger på.  

     För att ansöka om bistånd i form av äldreomsorg krävs en behovsbedömning och i denna 

bedömning värderas behoven av biståndshandläggaren. Andersson (2004) menar att dessa 

behov indelas i normativa, upplevda och komparativa behov. Normativa behov utgår från hur 

samhället ser ut och vad som anses vara en skälig levnadsnivå. Individens upplevda behov 

klassas i bedömningen som önskemål och komparativa behov utgörs av en jämförelse med 

liknande grupper i samhället. Att kategorisera behoven tenderar att utmynna i att insatserna 

standardiseras och inte ger utrymme för att se till de individuella behov och önskemål som 

finns (Andersson 2004, s 277).  

     Andersson (2004) beskriver hur biståndshandläggarna upplever att de ställs mellan 

individens behov och kommunens riktlinjer, exempelvis kan de se ett behov men att behovet 

inte uppfyller de kriterier som kommunen har för att bevilja en insats. En biståndshandläggare 

har inte det ekonomiska ansvaret för äldreomsorgen, men studien visar att då de är medvetna 

om att en del insatser är dyra och kan bli kostsamma för kommunen så påverkas deras arbete. 

I en ansökan prioriteras de medicinska behoven först trots att det kan vara av stor betydelse 

för individen att få sina sociala behov tillgodosedda. Sett ur ett helhetsperspektiv kan en 

bortprioritering av sociala behov även påverka de medicinska behoven negativt. 

     Blomberg och Petersson (2003) beskriver hur de organisatoriska förändringarna som skett 

inom äldreomsorgen kan påverka det sociala medborgarskapet. Att de omsorgstagare med 

tyngre behov prioriteras framför de som har service behov tyder på en selektiviserad 

äldreomsorg. Det har även skett en förändring där behoven numera ses som likartade, vilket 

resulterar i allt mer likartade insatser för de äldre. Genom att insatser standardiseras minskar 

de äldres möjlighet till inflytande vilket påverkar det sociala medborgarskapet negativt. 

     Omsorgstagarna känner ofta en lojalitet mot omsorgspersonalen vilket leder till att de 

anpassar sig efter deras schema och utefter den hjälp de kan få och kräver sällan mer. 
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Lojaliteten kan vara ett resultat av den bild som finns i samhället avseende äldreomsorgen 

som ger ett intryck av att vara begränsad samt att det är svårt att bli beviljad olika 

omsorgsinsatser. Det kan även vara en fråga om informationsbrist avseende vilka möjligheter 

som finns. Informationsbrist kan resultera i att omsorgstagarna vänder sig till sina anhöriga i 

första hand för att be om hjälp om de tror att de inte kan få hjälp via äldreomsorgen 

(Nordström & Dunér 2003). 

     Utformningen av insatserna påverkas av omsorgspersonalens syn på omsorgstagarna. 

Elmersjö (2010) talar om en generationskaraktär som innebär att de yrkesverksamma ser 

skillnader avseende vad som benämns som dagens och framtidens äldre. Dagens äldre anses 

vara mer anpassningsbara än vad framtidens äldre förväntas vara. Framtidens äldre förväntas 

ha en klar bild av vad de vill ha och behöver, vilket kommer att resultera i att omsorgsarbetet 

måste förändras för att möta de nya kraven. Denna föreställning har sin grund i att samhället 

har förändrats över tid och gått från att individerna skulle anpassas till samhället, till att 

samhället skall anpassas till individerna (Elmersjö 2010, s 5,76, 83).  

     Omsorgspersonalen arbetar med utgångspunkt i hjälp till självhjälp, vilket innebär att 

omsorgstagarna själva skall arbeta aktivt för att inte bli sämre. Ett sådant arbete leder till att 

omsorgtagarna blir delaktiga i omsorgsarbetet då de skall lära sig att utföra insatserna på egen 

hand. Hjälp till självhjälp resulterar i att delaktighet får en ny innebörd, det vill säga 

deltagande (Elmersjö 2010). 

     Valfrihetssystem i äldreomsorgen där omsorgstagarna själva får välja utförare förväntas 

höja kvaliteten i omsorgsarbetet samt ge omsorgstagarna större inflytande. Ett sådant system 

ställer högre krav på aktiva omsorgstagare som har förmågan att välja vilket inte stämmer 

överens med den omsorgstagargrupp som finns idag. Dagens omsorgstagare präglas av ett 

tyngre vårdbehov och har många gånger varken ork eller möjlighet att genomföra de aktiva 

val som förutsätts i ett system där de blir huvudansvariga för sin omsorg (Andersson 2010, s 

308-310).   

     Att införa ett valfrihetssystem väcker en rad frågor som Andersson 2010 problematiserar. 

Hur långt sträcker sig valfriheten och vilka förutsättningar grundar sig systemet på? Hur 

biståndshandläggarna formulerar biståndsbesluten påverkar omsorgstagarnas fortsatta 

möjlighet till inflytande. Om beslutet anges i tid ges omsorgstagarna större inflytande 

gällande utformandet av insatserna, men om beslutet däremot anges i insatser förutsätter det 

att det finns en större flexibilitet hos utföraren för att omsorgstagarna ska ges samma 

möjlighet. Andersson (2010) ställer även frågan om valfrihet av utförare ger möjlighet till att 
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välja specifik personal? Studien visar hur valfriheten kan ställas mot det krav som finns på 

mångfald och jämställdhet inom personalgrupperna. Det kan även bli en fråga om 

diskriminering gentemot omsorgspersonalen utifall att omsorgstagarna ges möjlighet att välja 

bort viss personal. Flertalet omsorgstagare känner även en lojalitet mot sin personal vilket 

medfört att de upplevt det som svårt att byta ut dem (Andersson 2010, s 311-312). 

     Studien visar att införandet av ett valfrihetsystem speglar maktrelationer på olika nivåer. 

Omsorgstagarna befinner sig i underläge gentemot omsorgspersonalen då de är beroende av 

dem. De har svårt att påverka sin omsorg då mycket styrs av personalens rutiner och deras 

möjlighet att avsätta tid. Omsorgspersonalen styrs i sin tur av de krav på effektivitet de har 

från sin uppdragsgivare (Andersson 2010, s 315-319).  

     Att införa ett valfrihetssystem i äldreomsorgen förutsätter tydlig information dels till 

omsorgstagarna men även till de yrkesverksamma som berörs. Detta är av stor vikt då det 

visat sig att långt ifrån alla är medvetna om vad valfrihet innebär i praktiken (Andersson 

2010). 

     Vid införandet av managementliknande system finns det en rad faktorer som kan påverka. 

Dels skall fokus ligga på omsorgstagarnas behov som skall tillgodoses, dels finns även en 

ekonomisk aspekt där ledningen måste förhålla sig till en uppsatt budget samt politiska mål 

(Evans & Harris 2004, s 886).  Evans och Harris (2004) beskriver hur införandet av ett 

managementliknande system inom äldreomsorgens verksamhet skulle kunna bidra till en ökad 

status för omsorgsyrket, då de yrkesverksamma skulle kunna få ett ökat handlingsutrymme för 

att bemöta omsorgstagarnas behov. Dock beskriver de hur införandet kan få motsatt effekt då 

äldreomsorgen kan bli mer ledningsstyrd och kontrollerad. Ett exempel är sparsamma resurser 

som kan resultera i en inskränkning av handlingsutrymmet (s. 873, 875). 

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning  
 

Tidigare forskning visar att äldreomsorgen har en ambition om att vara behovsstyrd. De 

yrkesverksamma inom området skall arbeta för att tillgodose omsorgstagarnas individuella 

behov och önskemål samt garantera dem inflytande och delaktighet. Trots det matchas 

behoven mot standardiserade insatser vilket kan bidra till att det sociala medborgarskapet 

försvagas (Blomberg och Petersson 2003).  

     Tidigare forskning visar även att äldreomsorgen arbetar utifrån hjälp till självhjälp vilket 

resulterar i att omsorgstagarnas delaktighet omvandlas till deltagande (Elmersjö 2010). 

Tidigare forskning visar att det är svårt att applicera valfrihet fullt ut i praktiken, dels på grund 
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av att alla inte har förmågan att välja men även på grund av att utförarna saknar den 

flexibilitet som krävs (Andersson 2010).  

     Tidigare forskning ger exempel på hur socialarbetarnas roll har förändrats i England. Där 

har valfriheten utökats ytterligare genom att den enskilde individen själv får avgöra vilka 

insatser som behövs. Förändringen har lett till att socialarbetarna har fått en serviceroll 

gentemot den enskilde och inte längre ges samma möjlighet att arbeta utifrån sin profession 

och sina kunskaper (Ellis 2013). Utformningen av äldreomsorgen kan även bli en fråga om 

makt där det framställs som att omsorgstagarna har möjlighet till inflytande och delaktighet. I 

verkligheten är det dock så att omsorgstagarnas inflytande styrs av omsorgspersonalens 

rutiner (Harnett 2010).  

     Yrkesverksamma inom äldreomsorgen skiljer på dagens äldre och framtidens äldre 

avseende krav på inflytande. Framtidens äldre förväntas vara mer krävande och vilja ha 

kontroll över sina liv (Elmersjö 2010). Tidigare forskning visar att flera olika faktorer kan 

påverka införandet av ett managementliknande system, då det finns olika aspekter såsom 

ekonomi och resurser som påverkar socialarbetarens handlingsutrymme (Evans & Harris 

2004).  

     Jag anser att den tidigare forskning som presenteras är relevant för min studie då den dels 

ger en bred bild av hur äldreomsorgen ser ut idag, samt även ger en bild av hur införandet av 

ett valfrihetssystem kan påverkas utifrån olika aspekter. Det aspekter som kan påverka är 

ekonomiska resurser, de yrkesverksammas agerande samt de äldres förmåga att tillgodogöra 

sig ett valfrihetssystem. Tidigare forskning anser jag ger en bra grund för min studie då det 

kan bidra till en ökad förståelse för äldreomsorgens arbete. 

 

3. Teoretisk ansats  
 

Jag har valt att använda mig av följande teoretiska begrepp: government, governance, 

empowerment, valfrihet samt företrädarskap, som presenteras nedan. Jag har valt att 

analysera mitt resultat utifrån ovannämnda begrepp då jag anser att dessa begrepp kan ge en 

ökad förståelse för resultatet. 

   

3.1 Från government till governance  
 

Government-begreppet avser en politisk hierarkisk styrning på en statlig nivå som 

kännetecknas av kontroll. På government-nivå styrs och beslutas exempelvis vad som skall 
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implementeras på lokal nivå (Hedlund & Montin 2009, s 13). Från government till 

governance avser en förflyttning av styrningen. Förflyttningen kan ske uppåt mot en global 

nivå eller flyttas nedåt mot en kommunal nivå. En förflyttning kan även ske utåt mot privata 

aktörer.  

     Governance kännetecknas av en horisontell styrning och nätverksarbete, detta avser både 

politiskt samarbete och samarbeten mellan olika aktörer. En ökad styrning på lokal nivå 

förutsätts stärka marknadsliknande organisationer. Kraven formuleras på lokal nivå, dock 

finns det informella krav att förhålla sig till såsom ekonomiska krav och krav på kvalitet. 

Nätverksarbetet mellan olika aktörer skall bidra till att föra samhället framåt samt möjliggöra 

en påverkan på politisk nivå (Hedlund & Montin 2009, s 10-11).   

     Governance-begreppet förknippas med något positivt, det skall öka enskilda individers rätt 

till självbestämmande och inflytande vilket i sin tur skall resultera i delaktighet. Governance 

kopplas ihop med marknadisering och New public management där organisationen blir mer 

företagslik och anpassas till den efterfrågan som finns på marknaden (Hedlund & Montin 

2009). 

 

3.2 Empowerment som teoretiskt begrepp 
 

Empowerment handlar om att ge makt åt individer så att de kan ta kontroll över sina liv, det 

vill säga att stärka den enskildes möjligheter till inflytande. Empowerment som begrepp 

kommer ursprungligen från USA, begreppet uppkom under 1960-talet då proteströrelser 

kämpade för att ge utsatta grupper möjlighet att själva styra sina liv. Begreppet innefattar tre 

ord, makt, styrka och kraft, dessa ord anses vara positivt laddade och fyllda med möjligheter 

för den enskilde.  

     Ordet empowerment har ökat i popularitet över tid och används numera flitigt både inom 

den offentliga sektorn samt inom människobehandlande yrken. Empowerment var till en 

början kollektivt inriktat och tillämpades i arbetet med att minska sociala orättvisor för 

samhällets individer. Numera har empowerment blivit mer individualiserat där syftet är att 

individen skall nå självförverkligande och styra sitt liv. Utifrån empowerment anses den 

enskilde vara expert på sitt liv och sina behov, individen förutsätts vara aktiv och ha förmågan 

att strida för sina rättigheter (Askheim & Starrin 2007, s 9-12). 

     Askheim (2007) delar in empowerment i tre olika delar.  

1. Empowerment som etablering av motmakt fokuserar på individen i förhållande till 

samhället, där individen är en del av en maktstruktur som har skapats och 
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upprätthållits av samhällets olika aktörer. Inriktningen syftar till att göra den enskilde 

medveten om sin utsatta situation för att få individen att agera utifrån den. Individen 

uppmärksammas som en del av en utsatt grupp vilket bidrar till en gemensam identitet. 

Att den enskilde blir medveten om sin situation är en förutsättning för att den ska 

kämpa för förändring (Askheim 2007, s 19-22).  

2. Den terapeutiska positionen fokuserar på individen som person där syftet är att stärka 

individens självbild samt att individen skall gå från att vara passiv till att bli aktiv. Det 

finns dock en kritik mot den terapeutiska positionen, den enskilde förväntas ändras 

utifrån samhällets önskemål om aktiva medborgare som förknippas med stereotypa 

förväntningar (Askheim 2007, s 26-28). 

3. Den marknadsorienterade inriktningen bygger på att samhället och dess 

välfärdstjänster skall styras utifrån den enskildes behov. Den enskilde får en central 

roll som aktör och marknaden styrs av efterfrågan från samhällets individer. 

Individerna anses veta vad som är bäst och förväntas själva styra över hur deras behov 

skall tillgodoses. Samhällets invånare skall ha möjlighet till valfrihet för att inte 

begränsas som individer. Askheim (2007) menar dock att perspektivet utgör ett 

problem för de individer i utsatta grupper som inte har förmågan att utnyttja 

valfriheten, då de till stor del ofta har behov av de omsorgstjänster som erbjuds. 

(Askheim 2007, s 22-26). 

     Den marknadsorienterade inriktningen har tydliga likheter med rational choice theory då 

det förutsätter en aktiv individ. Empowerment kan även kopplas till kundval och 

valfrihetssystem i äldreomsorgen, där den enskilde ges makt att själv bestämma vem som 

skall utföra omsorgen.  

 

3.3 Valfrihet 
 

Längre tillbaka i tiden ansågs valfrihet som en lyx, valfrihet var något att sträva efter men för 

många blev det bara en dröm. I motsats till det ställs individer i dagens samhälle ständigt inför 

nya val. Valfriheten framställs som något positivt som ger individerna möjlighet att 

kontrollera sina liv och att nå självförverkligande. Parallellt med detta skall individerna 

samtidigt vara självständiga och kritiskt granska samhället (jfr Lindkvist 2003, s 66-68).   

     Rational choice theory är ursprungligen en ekonomisk teori. Kärnan i teorin är att 

individens val beskrivs som en process där den maximerar nyttan utifrån ekonomiska 

möjligheter. Rationella val bygger på att individen strävar efter ett visst mål utifrån sina 
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intressen. För att kunna genomföra ett rationellt val krävs det att individen inhämtar den 

information som är nödvändig för att sedan kunna väga för- och nackdelar mot varandra. En 

sådan avvägning resulterar i att valet blir noga uträknat och att individen väljer det alternativ 

som beräknas leda till målet. Individen påverkas dock av den kontext den befinner sig i då 

individen är en del av ett socialt system som påverkar och påverkas av andra aktörer och deras 

intressen (Zey 1998, s 1,2,11,15).   

     Teorin utgår även från att individen har förmågan att utföra ett val. Inom RCT finns även 

begreppet irrationella val. Valet blir då slumpmässigt och grundar sig inte på en strävan mot 

ett specifikt mål (Zey 1998, s 17-20).  

     Hur individen rent praktiskt utövar sin valfrihet i äldreomsorgen handlar om vilka resurser 

som medföljer, detta är något som skiftar från kommun till kommun. Ett vanligt 

förekommande är att biståndshandläggaren beslutar om insatser, omsorgstagaren ges sedan 

möjlighet till inflytande genom att tillsammans med utföraren planera för dessa insatser. Ett 

annat alternativ är en så kallad korgmodell där insatserna konstrueras i form av pengar. Dessa 

öronmärkta pengar kan sägas vara en form av voucher där man har rätten att disponera ett 

visst belopp i mötet med utföraren (jfr Blomberg 2004). En voucher kan liknas vid ett kvitto, 

och inom äldreomsorgen innebär vouchern ett kvitto för vad den enskilde har blivit beviljad. 

Vouchern är kopplat till en summa pengar som är avsatt för att finansiera insatserna för 

omsorgstagarna, och utifrån vouchern har omsorgstagarna sedan möjlighet att välja utförare. 

På så sätt utgör vouchern en grund för den enskildes valmöjlighet (jfr Finansdepartementet 

1985, s 71-77).   

 

3.4 Företrädarskap 
 

En företrädare agerar för sin klients räkning och har som uppgift att företräda klienten i olika 

sammanhang, exempelvis i kontakt med olika myndigheter. En företrädare används då den 

enskilde av någon anledning inte kan representera sig själv. Företrädaren ska arbeta för den 

enskildes rättigheter i samhället samt bevaka dennes intressen (Järkestig Berggren 2006, s 

136-137).  

     Ett företrädarskap skall resultera i att klienten tillförsäkras möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Begreppet företrädare kommer ursprungligen från advocacy vilket är ett begrepp 

inom juridiken som handlar om att representera en individ. Payne (2010) menar att för de 

individer som ej har kunskap om vilka rättigheter de har samt vilka möjligheter som finns kan 

det vara en fördel att använda sig av en företrädare. Företrädarskap kopplas till empowerment 
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där företrädaren skall hjälpa den enskilde att ta kontroll över sitt liv. Payne (2010) menar även 

att företrädarens uppgift är att tillvarata den enskildes värde som individ gentemot olika 

välfärdsorganisationer i samhället, och att det utgör en viktig del i socialt arbete.  En 

företrädare ska fungera både som stöd för den enskilde men även arbeta för att skydda den 

enskildes intressen och värna om dess identitet (Payne 2010, s 416-422).  

     Payne (2010) talar om citizen advocacy som avser frivilliga i samhället som sluter upp för 

att företräda den enskilde i situationer där den enskilde inte kan representera sig själv. En 

diskussion förs även om delaktighet och självhjälp för den enskilde. Payne (2010) menar att 

samhället måste vara utformat på ett sådant sätt att det ger möjlighet till delaktighet. I ett 

sådant samhälle har den enskilde större möjligheter att påverka de tjänster som finns (s 422-

423).  

  

4. Metodologisk ansats 
 

I följande kapitel behandlas tillvägagångssättet för studien. Kapitlet är indelat i olika avsnitt 

där de val som gjorts under studiens gång presenteras. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
 

Jag har i den här studien valt att använda mig av en kvalitativ metod.  I en kvalitativ studie 

utförs en verbal analys vilket innebär att den som utför studien analyserar och tolkar ord 

(Levin 2008, s 38, Kvale 1997, s 36). Det som utmärker en kvalitativ metod är att man som 

forskare närmar sig studieobjektet och söker förståelse för situationen utan att söka 

förklaringar till problemet. Närheten till studieobjektet anses vara en fördel för att få en så bra 

bild av problemet som möjligt (Levin 2008, s 38, Holme & Solvang 1997, s 92-93). Dock 

finns det en nackdel med den kvalitativa metoden. Metoden är tidskrävande vilket medför att 

det inte är möjligt att använda ett större antal undersökningsenheter vilket i sin tur leder till att 

resultatet inte blir generaliserbart. 

     Om syftet varit att nå ett generaliserbart resultat hade en kvantitativ metod varit att föredra 

då en sådan studie kan rikta sig till ett större antal undersökningsenheter (jfr Holme & 

Solvang 1997, s 79). Dock är avsikten med denna studie inte att nå ett generaliserbart resultat 

utan att öka förståelsen för vad det innebär i praktiken att införa och arbeta med LoV, samt 

vilka effekter det kan få. Jag anser därför att det är viktigt för min studie att få ta del av 

intervjupersonernas tankar och utifrån detta är en kvalitativ metod mest relevant.  
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     De kvalitativa metoder som använts i studien är semistrukturerade intervjuer samt 

dokumentanalys. 

 

4.2 Intervjuer 
 

I kvalitativa intervjuer är syftet att nå informanternas upplevelser samt uppfattningar av ett 

problem. Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semistrukturerade. I en 

ostrukturerad intervju utgår intervjuaren från olika teman och låter informanten tala fritt kring 

dessa. I en semistrukturerad intervju utgår den som utför studien från teman och ställer öppna 

frågor till informanterna vilket ger dem frihet att framhäva sina upplevelser och synpunkter. 

Öppna frågor ger även intervjuaren möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman 2008, s 412-

415).  

     Utifrån syftet med studien har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer då 

jag anser att det är att föredra. Genom att utgå från en intervjuguide med formulerade frågor 

kan problemområdet ringas in, samtidigt finns möjligheten till att vara flexibel och ställa 

följdfrågor vilket kan bidra till en djupare förståelse för problemet (jfr Bryman 2008, s 416, 

Robson 2011, s 285-286). En av intervjuerna genomfördes i form av en telefonintervju då jag 

inte hade möjlighet att resa iväg och träffa personen ifråga, men ändå ansåg att personen var 

betydelsefull för studien. Fördelen med att använda sig av telefonintervjuer är att den som 

utför studien kan nå intervjupersoner som inte befinner sig i närområdet eller som kan vara 

svåra att få tag på. En nackdel vid dessa situationer är dock att man som utförare missar 

exempelvis kroppsspråket som kan vara avgörande för att ställa relevanta följdfrågor (jfr 

Bryman 2008, s 432-433).  

 

4.3 Dokumentanalys 
 

I studien används även dokumentanalys som metod där lagtexten avseende Lagen om 

valfrihetssystem (LoV), en proposition samt Socialstyrelsens riktlinjer avseende lagens 

implementering tolkas och analyseras. 

     Vid genomförandet av en dokumentanalys är det viktigt att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt. Den som utför studien bör granska dokumenten för att se om de är äkta, vem 

som står bakom dokumenten samt vilka intressen de kan ha. Det är även viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till syftet med dokumentet, samt när i tiden dokumentet upprättats 

(Bryman 2008).   
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     Då de dokument som valts ut är lagtext, en proposition samt riktlinjer från Socialstyrelsen 

anser jag att de kan bedömas som opartiska. Dokumenten är upprättade från 2008 och framåt 

och de som står bakom dessa dokument är regeringen (jfr Denscombe 2009, s 295-296).  

 

4.4 Urval och urvalsprocess 
 

Gällande urvalet är det viktigt att ha en tydlig bild av vad det är som skall studeras då ett 

felaktigt urval kan medföra att studien blir felaktig utifrån syftet (jfr Holme & Solvang 1997, 

s 101). Jag har valt att använda mig av ett målinriktat urval vilket innebär att informanter valts 

ut som ansetts vara relevanta utifrån problemformuleringen. Ett målinriktat urval är en form 

av ett strategiskt urval där tanken är att intervjuerna skall kunna ge den förståelse som behövs 

för studien (jfr Bryman 2008, s 434).  

     Jag valde att vända mig till en större kommun i södra Sverige för att samla in mitt material, 

äldreomsorgen i undersökningskommunen är politiskt styrd och omsorgsnämnden har det 

övergripande ansvaret. Äldreomsorgens mål är att den enskilde ska behandlas med respekt 

och värdighet, de yrkesverksamma skall arbeta för att möjliggöra delaktighet samt att de äldre 

skall ha en meningsfull tillvaro. Undersökningskommunen kommer att införa LoV i 

äldreomsorgen under 2013-2014 och arbetar aktivt med planeringen av detta. 

     Jag har valt att genomföra fyra semistrukturerade intervjuer med olika yrkeskategorier som 

arbetar och/eller kommer att arbeta med LoV i äldreomsorgen.  

 Intervjuperson 1 arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Vid en 

ansökan är det biståndshandläggaren som utför en utredning för att avgöra om det 

finns ett behov av insatser, samt besluta om vilka insatser som skall ges.  

 Intervjuperson 2 arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen. Enhetschefen har 

huvudansvaret för verkställigheten där insatserna skall utföras, enhetschefen har även 

personalansvar, budgetansvar samt det övergripande ansvaret för omsorgstagarna 

inom enheten.  

 Intervjuperson 3 arbetar inom omsorgsförvaltningen. Personen arbetar aktivt med 

planering av införandet av Lov i undersökningskommunen.  

 Intervjuperson 4 är en representant från Socialstyrelsen som arbetar med juridiska 

frågor avseende LoV. 

     Efter att ha beslutat om vilka yrkeskategorier som var relevanta för studien skickades en 

förfrågan ut via mail till yrkesverksamma inom äldreomsorgen samt till två olika 

tillsynsmyndigheter. I mailet följde en kort information om syftet med studien, efter att ha fått 
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respons bokades intervjuer. Därefter valdes de dokument som var relevanta för studien, vilket 

dels var aktuell lagtext avseende LoV, en proposition och även Socialstyrelsens riktlinjer till 

kommuner som skall införa LoV. Jag hade en förhoppning att få ta del av 

undersökningskommunens egna styrdokument avseende införandet av LoV, men då dessa 

dokument är under bearbetning fanns tyvärr inte den möjligheten.  

 

4.5 Bearbetning och analys av empiri 
 

I följande del kommer jag att redogöra för hur jag har bearbetat det empiriska material som 

insamlats.  

     Intervjuerna har spelats in, dels för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna och dels för 

att undvika att anteckna för mycket. Att anteckna för mycket under en intervju skulle kunnat 

leda till att jag inte var så närvarande som behövdes, vilket i sin tur kunde ha resulterat i att 

jag missat möjligheten till att ställa väsentliga följdfrågor. En del kan känna sig obekväma 

med att bli inspelade vilket kan påverka intervjun, och det är något jag har haft med i 

beräkningen. Då jag utfört studien själv valde jag ändå att spela in för att vara fullt närvarande 

i intervjusituationen (jfr Bryman 2008, s 428-429).  

     Intervjuerna har sedan transkriberats, vilket innebär att det skrivits ut ord för ord samt att 

intervjupersonerna kodats som IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4. I arbetet med resultat och analys har 

en kvalitativ innehållsanalys använts, det vill säga att jag har studerat de utvalda dokumenten 

samt intervjuutskrifterna och strukit under det som jag ansett vara relevant utifrån syfte och 

frågeställningar. Materialet har studerats ett flertal gånger för att få en tydlig bild av 

problemet. Materialet har delats in i kategorier utifrån uppsatsens frågeställningar, dessa 

kategorier har slutligen genererat de rubriker som återfinns i resultatet och som sedan använts 

som utgångspunkt i analysen (jfr Bryman 505-506, Denscombe 2009, s 307-309).  

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom forskning. Validitet handlar om att 

forskaren mäter det som avses att mäta och reliabilitet handlar om att den aktuella studien 

skall kunna upprepas och generera samma resultat oberoende av vem som utför den. Gällande 

kvalitativ forskning är dessa begrepp svåra att applicera då en kvalitativ studie påverkas av 

forskarens närhet till studien samt den sociala kontexten. Detta innebär att det kan vara svårt 

att upprepa studien och få exakt samma resultat. Med anledning av detta finns det forskare 

som anser att vid en kvalitativ ansats är begreppen trovärdighet och tillförlitlighet att föredra 
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då en kvalitativ studie inte kan kontrolleras på samma sätt som en kvantitativ (Denscombe 

2009, s 378-379).   

     Trovärdighet handlar precis som validitet om att den som utför studien har studerat det 

som den avser att studera. För att öka trovärdigheten i studien har jag noga övervägt val av 

metod utifrån syfte och frågeställningar. Informanter från fyra olika yrkeskategorier har 

medvetet valts ut för att öka förståelsen för hur de hanterar LoV och för att få ta del av deras 

olika synpunkter. I intervjuerna har en intervjuguide använts med de teman som skulle 

avhandlas för att säkerställa att jag i intervjusituationen skulle ställa relevanta frågor utifrån 

studiens syfte.  

     Vid en intervju kan det uppstå en intervjuareffekt vilket innebär att intervjupersonen ger de 

svar som personen tänker att intervjuaren vill höra. I de intervjuer som genomförts i studien 

representerar intervjupersonerna en organisation, vilket innebär att svaren representerar 

organisationen och inte personliga upplevelser där intervjupersonen riskerar att tänka att det 

finns något ”rätt” eller ”fel” svar (jfr Kvale 1997, s 39).  

     Jag har även använt mig av metodtriangulering vilket innebär att den som utför studien 

använder sig av flera metoder. I studien har kvalitativa intervjuer och kvalitativ 

dokumentanalys använts. I analysen har sedan den insamlade empirin jämförts med den 

tidigare forskning som presenterats, vilket ytterligare ökar trovärdigheten för studien (jfr 

Bryman 2008, s 354-355). Slutligen har jag även valt att spela in intervjuerna vilket ger mig 

möjlighet att lyssna flera gånger för att säkerställa att jag tolkat svaren rätt, detta kan anses 

vara en fråga om trovärdighet och likaså tillförlitlighet (jfr Denscombe 2009, s 380-381).  

     Gällande tillförlitligheten av studien finns det inte någon garanti för att studien skulle få 

exakt samma resultat om den utförs igen, men genom att en tydlig beskrivning av 

forskningsprocessen gjorts skulle studien kunna upprepas på samma sätt samt att utförandet 

skulle kunna granskas (Denscombe 2009, s 380-381).  

     Jag har reflekterat över att jag är ensam författare till den här uppsatsen vilket är något som 

skulle kunna resultera i en något ensidig tolkning. För att minimera denna risk har jag 

kontinuerligt använt mig av två vänner för att diskutera mitt arbete med, dessa två har tidigare 

studerat socialt arbete. Något som jag även vill lyfta fram i detta avsnitt är min erfarenhet av 

yrket, då jag själv har arbetat under en period inom äldreomsorgen är jag medveten om att det 

kan ha påverkat min uppfattning om äldreomsorgens arbete. Dock vill jag framhålla att ett 

valfrihetssystem inom äldreomsorgen som studien inriktar sig på är något nytt för mig som 

jag inte har stött på i mitt tidigare arbete. 
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4.7 Etiska överväganden 
 

I samhället finns det krav på att bedriva forskning för att få nya kunskaper som kan förbättra 

individernas livsförhållanden, dock måste en avvägning göras om forskningen kan komma till 

skada för deltagarna i den aktuella studien vilket benämns som individkravet. Det är viktigt att 

väga de vinster som kan göras i form av ny kunskap mot de risker som finns med studien för 

att inte riskera att någon kommer till skada. Det är även viktigt att vara medveten om att den 

som utför studien har huvudansvaret för att de etiska riktlinjerna efterföljs (Bryman 2008, s 

131-132; Vetenskapsrådet 2002).  

     Individkravet är indelat i fyra delar, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka presenteras nedan.   

     Informationskravet innebär att det är viktigt att den som utför studien informerar 

deltagarna om vad studien handlar om samt vad deras medverkan kommer att innebära. 

     Samtyckeskravet innebär att det krävs ett samtycke från deltagarna och det är viktigt att 

vara medveten om att barn under arton år måste ha föräldrarnas samtycke. Det är även viktigt 

att poängtera att deltagandet i studien är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan under studiens gång.  

     Konfidentialitetskravet innebär att den som utför studien ansvarar för att deltagarnas 

personuppgifter hålls konfidentiella och att de förvaras på ett säkert sätt. 

     Nyttjandekravet innebär att det empiriska materialet som samlas in endast får användas i 

den aktuella studien. 

(Vetenskapsrådet 2002 s, 6-14).  

     I studien har ovanstående kriterier använts i de etiska överväganden som gjorts. Jag har 

valt att lämna ut informationsbrev där studiens syfte och vad studien ska leda till beskrivs. 

Deltagarna har informerats om att de har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång. 

De har även fått information om att deras namn, arbetsplats eller dylikt inte kommer att 

återges då deltagarna avidentifieras i studien genom att namnges som intervjuperson ett, 

intervjuperson två och så vidare. Kommunens namn kommer inte heller att återges utan 

benämns som undersökningskommunen. Slutligen har deltagarna informerats om att det 

empiriska materialet som samlats in endast kommer att användas i samband med denna 

studie.  
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     För att ytterligare utföra en etisk prövning har jag använt mig av Etikkommittén Sydosts 

blankett för egengranskning av studentprojekt, resultatet av denna blankett visar att det inte 

behövs någon vidare etikprövning (se bilaga 3) 

 

5. Resultat 
 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Resultatet delas in under följande rubriker: 

undersökningskommunens ansvar, valfrihetssystemets möjligheter och begränsningar, 

förändringar till följd av LoV samt förväntade effekter av ett valfrihetssystem.  

 

5.1 Undersökningskommunens ansvar 
 

Undersökningskommunen har ett stort ansvar vid införandet av LoV. De skall upprätta ett 

gemensamt kontrakt för de olika leverantörerna, och dessa kontrakt skall innefatta de 

kvalitetskrav som undersökningskommunen ställer på leverantörerna. Kvalitetskravet skall 

utgå från de lagar och riktlinjer som finns för äldreomsorg. De kvalitetskrav som 

undersökningskommunen ställer skall framgå tydligt i det ansökningsformulär som lämnas till 

de som önskar leverera omsorgstjänster. Det är av stor vikt att kraven artikuleras i ett tidigt 

skede med anledning av att om ett kontrakt är upprättat kan detta inte hävas om det inte 

föreligger särkillda skäl (Lag om valfrihetssystem 7 kap 1 §). Samma regler skall tillämpas 

oavsett om leverantören är i kommunal eller privat regi.  

     I det kontrakt som upprättas mellan undersökningskommunen och leverantörerna skall det 

framgå hur verksamheten skall uppföljas och utvärderas. Undersökningskommunen kommer 

inte att kunna välja vilka leverantörer som skall etablera sin verksamhet i kommunen. Alla 

leverantörer som uppfyller de krav som formulerats i ansökningsformuläret samt de 

lagstadgade krav som regleras i LoV skall anses vara godkända som omsorgsgivare. För att ge 

alla leverantörer möjlighet till att etablera sig skall information om vilka kommuner som 

tillämpar LoV finnas tillgänglig på en nationell webbplats, samt de specifika krav som de 

olika kommunerna ställer (Lag om valfrihetssystem 3 kap 1§). Att implementera LoV ställer 

höga krav på undersökningskommunen som blir ytterst ansvarig för äldreomsorgens arbete. 

De ska allt eftersom kontrollera och utvärdera att leverantörernas arbete fungerar i enlighet 

med de krav som ställs från undersökningskommunens sida. Det är även viktigt att 

kontinuerlig uppfölja omsorgstagarnas enskilda beslut för att säkerställa att de får rätt insatser, 

en sådan uppföljning faller vanligtvis på biståndshandläggaren (Socialstyrelsen 2013, s 46).  
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     Undersökningskommunen kommer att ha det övergripande ansvaret för att den information 

som finns om de olika leverantörer som etablerats i kommunen finns tillgänglig för 

kommunens invånare för att de skall kunna genomföra ett val. Den enskilde skall informeras 

om vilka valmöjligheter som finns samt vad som skiljer de olika leverantörerna åt.  

Informationen skall även innefatta hur personalgrupperna ser ut, vilken kompetens som finns 

samt vilka språkkunskaper personalen har. Det måste även finnas information 

verksamheternas specifika mål exempelvis avseende kontinuitet. Det är viktigt att 

informationen som ges till den enskilde ger en bra bild av verksamheten för att de skall kunna 

använda sig av valfriheten (Socialdepartementet 2008, s 145).  

 

5.2 Valfrihetens möjligheter och begränsnngar 
 

Den enskilde kommer vid införandet av LoV ges möjlighet till att välja utförare av omsorgen. 

Biståndshandläggarnas uppgift är precis som tidigare att bedöma omsorgstagarnas 

individuella behov och fatta ett beslut avseende om insatser.  

     Undersökningskommunen måste precis som tidigare förhålla sig till de riktlinjer som finns 

avseende omsorgstagarnas möjlighet till inflytande över insatserna. Enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer skall den enskilde vara delaktig i utformandet av insatserna genom att medverka vid 

upprättandet av en genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är ett krav oavsett 

om undersökningskommunen tillämpar LoV eller inte och fungerar som ett kontrakt mellan 

omsorgsgivare och omsorgstagare. Undersökningskommunen skall ansvara för att 

leverantörerna ger omsorgstagarna möjlighet till inflytande över insatserna, dock är det upp 

till undersökningskommunen hur de väljer att kontrollera att detta efterföljs (Socialstyrelsen 

2013, s 33-34).  För de som inte har förmågan att välja eller inte vill välja utförare måste 

undersökningskommunen tillhandahålla ett alternativ. Det måste finnas ett utarbetat system 

för hur dessa situationer skall hanteras då det är viktigt att den enskilde är medveten om vad 

som händer om de inte väljer (Lag om valfrihetssystem 9 kap 2 §).  

     Ett ickevalsalternativ måste finnas och vid intervjuerna framhölls tankar om ett 

rotationssystem. Dock fanns det än så länge ingen förankrad plan för hur detta skall fungera i 

praktiken. På ett nationellt plan har man kunnat se att de som har svårt att ta del av den 

information som finns angående valmöjligheterna inom kommunerna har svårt att påverka sin 

situation, ofta tilldelas de en utförare utefter ett rotationssystem. Detta lyfts fram som ett 

problem på ett nationellt plan då det i nuläget inte finns något utarbetat system runt om i 

kommunerna där de exempelvis erbjuds en företrädare i dessa situationer vilket kan komma 
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att behövas. ”Den enskilde måste också orka och ha förmåga att välja eller få hjälp med det” 

(IP 4). 

  

 

5.3 Förändringar till följd av LoV 
 

För att kunna utföra ett omsorgsarbete med hög kvalitet är det viktigt att det finns rätt 

kompetens hos omsorgspersonalen.  Det är upp till undersökningskommunen att besluta om 

vilka kompetenskrav som skall råda. De kan även välja huruvida leverantörerna själva skall 

ansvara för att utbilda sin personal eller om samma utbildningskrav skall gälla i hela 

kommunen. Detta är även något som måste regleras i kontraktet mellan kommun och 

leverantör (Socialstyrelsen 2013, s 36).  

     Intervjuerna har visat att det finns en osäkerhet inför framtiden och vad införandet av LoV 

kommer att innebära. Det upplevs inte vara förankrat hos medarbetarna hur arbetet skall 

organiseras samt vilka konkreta förändringar det kommer att innebära för de olika 

yrkesgrupperna. En av intervjupersonerna uppger att, ”det får bli som det blir, får se vilka 

direktiv jag får av förvaltning att hur jag ska göra mitt jobb” (IP 1). En annan intervjuperson 

uppger att: ”det är ju inte mycket jag vet om det för det snackas ju om det och man säger ju att 

den kommer, och nu snart blir det konkurrens och de och nu måste vi alla skärpa till sig men 

det blir aldrig någonting” (IP2). 

     Biståndshandläggarna får en betydande roll vid införandet av LoV då de blir en länk 

mellan omsorgstagarna och leverantörerna, från att beslutet fattats till utförandet av insatsen. 

Det nya systemet kan medföra att biståndshandläggarna får en företrädande funktion där de 

måste värna om omsorgstagarnas intressen. Om någon form av samverkan kommer att finnas 

mellan beställare och utförare likt de rehabiliteringsgrupper som finns idag är oklart. Detta 

innebär att biståndshandläggarna kanske inte kommer att få lika mycket insyn i 

verkställigheten som de har i nuläget. En av intervjupersonerna uttrycker det som att, ”Vi 

kommer antagligen få en mer bevakande roll, att kolla att folk får vad vi betalar för” (IP 1). 

     Biståndshandläggarna kommer även att få en serviceroll då det kommer att ingå i deras 

arbetsuppgifter att förmedla de olika alternativ som finns på marknaden. I den information de 

förmedlar måste de vara neutrala för att inte påverka den enskildes beslut. En av 

intervjupersonerna uttrycker att,  
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Det är dom som utreder och fattar beslut och det är dom som sen också förmedlar, dom här 

finns att välja på, och deras arbetssätt måste ju vara nyanserat och inte företräda någon före 

någon annan, neutral om man säger, ett neutralt förhållningssätt även om de är anställda i 

kommunen (IP 3).  

 

5.4 Förväntade effekter av ett valfrihetssystem 
 

Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet har på regeringens uppdrag utformat 

dokument för vägledning till de kommuner som skall införa LoV. Deras uppgift 

har även varit att undersöka hur LoV har påverkat omsorgstagarnas möjligheter att 

påverka samt hur det har stärkt den enskilde. Undersökningarna har visat att 

omsorgstagarna har fått ett ökat inflytande, dock är valfrihetssystemet så pass nytt 

att det än så länge inte funnits så många aktörer att välja på. Därför är det än så 

länge svårt att ge någon tydlig bild av vilka effekter valfrihetssystemet kommer att 

få på sikt. En intervjuperson uttrycker det på följande sätt: ”För att kunna byta 

måste det finnas olika utförare att välja mellan, något som inte finns överallt i 

landet” (IP 4). 

     Det framhävs en del farhågor om negativa effekter som LoV skulle kunna föra med sig. 

Det talas utifrån en ekonomisk aspekt om hur undersökningskommunen kan ställas inför en 

utmaning. Det är viktigt att vara medveten om att införandet av LoV kan bli kostsamt för 

undersökningskommunen, utifall att det skulle bli så att färre väljer kommunal omsorg och 

personalen blir övertalig. I dagsläget när undersökningskommunen till största delen levererar 

äldreomsorg har de lättare att kontrollera sina kostnader, de kan beräkna hur mycket personal 

som behövs på ett annat sätt. Efter införandet av LoV finns det inte någon garanti för antalet 

omsorgstagare. En intervjuperson spekulerar i vad som kan hända.  

 

Sen kan man ju fundera, klarar man omställningen i den nya kommunala regi i den takt som 

man möjligen skulle då tappa kunder, jag menar om du tappar kunder så får du ju en 

övertalighet, klara man den omställningen i rimlig tid det vet vi inte, men det finns en risk där 

(IP 3).  

 

     Det senaste årets debatt avseende vinstdrivande företag i äldreomsorgen har påverkat 

tankegångarna kring LoV, det finns en oro för etablering av oseriösa företag som intresserar 

sig mer för ekonomisk vinst än kvalitativ omsorg. Dock spekuleras i huruvida det skulle 

finnas möjlighet att arbeta fram någon form av belöningssystem för de som arbetar för att 
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omsorgstagarna skall bli bättre. Någon möjlighet för leverantörerna att påverka vilka ärenden 

de får kommer inte att finnas, de som har skrivit kontrakt med kommunen skall kunna ta emot 

alla oavsett behov vilket framgår av följande citat, ”Företagen ska inte kunna tacka nej till 

arbeten och bara välja dom enkla arbetena och strunta i dom krångliga ärendena” (IP 1).  

     Det framhålls att arbetet idag utgörs av en välfungerande samverkan mellan beställare och 

utförare. Samverkan sker genom hemrehabiliteringsgrupper där en biståndshandläggare, 

enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt arbetsgrupp träffas en gång per 

vecka för att diskutera omsorgstagarna. Hemrehabiliteringsgrupperna arbetar med ett 

målinriktat arbete för att omsorgstagarna ska bli bättre. Dessa rehabiliteringsgrupper anses 

vara ett skydd som syftar till att säkerställa att omsorgstagarna får de insatser som beviljats, 

samt att det bidrar till att de olika aktörerna arbetar mot samma mål ur ett helhetsperspektiv. 

Ett rehabiliterande synsätt anses inte vara förenligt med vinstdrivande företag inom omsorgen 

vilket har lett till att det finns en oro för att omsorgstagarna ska bli sämre. ”Blir folk bättre 

förlorar ju också företaget pengar för då får dom ju hjälpa dom mindre” (IP 1).  

     Även om det är lätt att måla upp bilder av riskfyllda scenarion finns det en medvetenhet 

om att implementerandet av denna lag skulle kunna få ett positivt utfall då det ger 

omsorgstagarna större inflytande.  

     I två av intervjuerna framhålls en positiv bild av hur kvaliteten kan komma att höjas vid 

införandet av LoV vilket anses vara en fördel. Det finns en vision om att ett större fokus 

kommer att ligga på omsorgstagarna, där omsorgspersonalen kommer att arbeta mer aktivt för 

omsorgstagarna för att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Anledningen anses 

vara att omsorgstagarna blir kunder på en marknad där de har möjlighet att byta utförare om 

de skulle vara missnöjda med insatserna. Fokus skall riktas till omsorgstagarna och deras 

möjlighet till delaktighet och inflytande bland annat genom genomförandeplanen, dock 

tenderar detta fokus ibland att förflyttas till personalgrupperna mer än vad som är önskvärt.  

Det framhålls att en viss styrning måste finns för att verksamheten skall fungera dock måste 

det så långt som möjligt ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Införandet av LoV anses 

vara positivit för kvaliteten på omsorgen då det per automatik ger ett större fokus på 

omsorgstagaren/kunden. Att inte arbeta aktivt för kunden kan i det nya systemet resultera i att 

omsorgsgivaren blir bortvald och därmed tappar viktiga kunder, vilket i sin tur kan resultera i 

att verksamheten inte har tillräckligt med arbete till sina anställda. En av intervjupersonerna 

uppger att ett kundfokus borde finnas även idag även om de inte i nuläget riskerar att förlora 

sina omsorgstagare till någon annan. ”Har dom inte kunden då har dom ju inget jobb och så 
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borde det ju vara för oss också men dom har vi ju ändå, därför kunden har inget val, så därför 

har vi ju jobb i alla fall” (IP 2). 

     Det finns även en tanke om att det kan ge omsorgspersonalen en positiv upplevelse av att 

bli utvald vilket kan resultera i att arbetskvaliteten höjs. ”Någon som har valt mig, det är 

viktigt att vi gör ett bra jobb här och att vi lyssnar och ser till att vi skapar alla det här som 

man vill, ger utrymme för delaktighet och inflytande och ser till att vi jobbar efter den 

värdegrund som vi har fastställt” (IP 3). 

     Ytterligare en aspekt som framhålls är att dagens äldre är mer följsamma och 

anpassningsbara vilket innebär att majoriteten i nuläget inte har några större krav på valfrihet. 

Det framkommer att framtidens äldre förväntas kräva mer och vara mer medvetna om sina 

rättigheter vilket innebär att det kommer att krävas ett system som kan bemöta detta och där 

anses LoV vara ett framgångskoncept. ”Jag tror i en framtid så då vill man ha möjlighet att 

välja, jag vill ha möjlighet att välja den dagen jag skulle behöva det” (IP 3). 

  

 

6. Analys 
 

Resultatet visar att undersökningskommunen får ett stort ansvar vid införandet av LoV, dels 

ansvarar de för att upprätta kvalitetskrav som skall gälla alla leverantörer, (både kommunala 

och privata) vilket skall regleras i ett kontrakt. De ansvarar även för att omsorgstagarna får de 

insatser som beslutats. Undersökningskommunen skall kontinuerligt följa upp leverantörernas 

arbete för att säkerställa att kontraktet efterföljs samt att den enskilde ges möjlighet till 

inflytande. Ur ett governance perspektiv kan den nya organiseringen av äldreomsorgen i 

undersökningskommunen ses som ett nätverksarbete där de olika aktörerna skall samarbeta 

för att ge den enskilde så bra omsorg som möjligt (jfr Hedlund & Montin 2009). Resultatet 

visar att det finns en oro i undersökningskommunen då det inte går att förutspå hur 

omsorgstagarna kommer att välja. De kan komma att ställas inför ett dilemma med en 

övertalighet bland personalen utifall att det skulle bli en minskad efterfrågan av kommunala 

omsorgstjänster. Det är viktigt att undersökningskommunen hittar en balans inom 

organisationen mellan efterfrågan samt de resurser som finns (jfr Evans & Harris 2004). 

     Omsorgstagarna blir i det nya systemet kunder på en marknad och kan utifrån sin nya roll 

ställa högre krav på sin omsorgsgivare, vilket resulterar i att äldreomsorgen blir mer 

företagslik då äldreomsorgen kommer att styras av tillgång och efterfrågan. I en organisation 

där omsorgstagarna definieras som kunder ges de per automatik mer makt då organisationen 
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är beroende av dem som kunder för att överleva. En sådan organisering har kopplingar dels 

till empowerment och den marknadsorienterade inriktningen där den enskilde blir en aktör 

som själv anses veta vad den bäst behöver. De förväntas ansvara för att få sina behov 

tillgodosedda och där valfrihet är en förutsättning för att den enskilde inte skall begränsas 

utan kunna ha full kontroll över sitt liv (jfr Askheim 2007). Det finns även en koppling till 

governance då omsorgstagarna som kunder får större möjlighet att påverka äldreomsorgen 

som organisation (jfr Hedlund & Montin 2009).  

     Omsorgstagarna i undersökningskommunen kommer att ges empowerment i den 

utsträckningen att de kan välja utförare av sin hemtjänst. Omsorgstagarnas makt kommer 

dock att begränsas till viss del då det inom kommunens verksamhet inte kommer att vara 

möjligt att välja utförare som inte ligger i det geografiska närområdet. Utifrån rational chioce 

theory kan detta ses som en inskränkning på omsorgstagarens valfrihet då den till viss del blir 

begränsad utifrån den kontext som individen befinner sig i (jfr Zey 1998, s 17-20). Resultatet 

visar att det måste finnas information om vad som omfattas av valfriheten tillgängligt för 

kommunens invånare. Sett ur ett empowerment perspektiv innebär det att för att den enskilde 

skall ha möjlighet att fullt ut få empowerment och ta kontroll över sitt liv krävs det att de kan 

göra ett rationellt val avseende utförare. Här behöver omsorgstagarna vara klara över sin 

målsättning om vad som är önskvärt, vidare för att kunna göra ett rationellt val måste 

omsorgstagarna kunna samla på sig den information som krävs för att avväga vad som är det 

bästa alternativet i förhållande till målet (jfr Zey1998).  

     Både den marknadsorienterade delen inom empowerment och rational choice theory 

förutsätter en aktiv individ som har förmågan att ta del av den information som krävs. Utifrån 

dessa teorier kan vissa svårigheter urskiljas i införandet av LoV i äldreomsorgen. De individer 

som ansöker om äldreomsorgens tjänster har ofta uppnått en hög ålder där en majoritet har 

omfattande vårdbehov vilket kan innebära att de inte har förmågan att välja. Det här är ett 

problem som tydliggörs i tidigare forskning, Andersson (2010) menar att många 

omsorgstagare saknar både ork och förmåga att aktivt fatta beslut vilket utgör ett problem i ett 

valfrihetssystem där omsorgstagaren blir huvudansvarig för sin omsorg (Andersson 2010, s 

308-310).  

     Biståndshandläggarna kommer att få en utökad roll. Deras uppgifter kommer att utökas 

dels genom att de kommer att presentera de val av utförare som finns på marknaden, och dels 

att de kommer vara den som förmedlar kontakten mellan omsorgstagare och utförare. Sett ur 

ett empowerment perspektiv får biståndshandläggarna en företrädande roll för omsorgstagarna 
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gentemot omsorgsgivarna i det avseende där de kontrollerar att beslutade insatser genomförs. 

Biståndshandläggarna bevakar därmed omsorgstagarnas rättigheter (jfr Järkestig Berggren 

2006, s 136-137).  Det skulle dock kunna resultera i att biståndshandläggarna hamnar i kluven 

situation där de måste förhålla sig neutrala inför de leverantörer som finns på marknaden 

samtidigt som de kanske har en tanke om vad som skulle passa bäst utifrån de enskilda 

omsorgstagarnas behov. Till viss del kan detta liknas vid den situation som de socialarbetare 

som studerats i England befinner sig i. De ställs inför utmaningen att på ett neutralt sett 

informera och förmedla kontakter till olika utförare som finns, parallellt med detta förväntas 

de ha en stödjande roll där de kan komma att fungera som rådgivare för den enskilde (jfr Ellis 

2013, s 5-8).   

     Resultatet visar att genomförandeplaner skall användas för att tillförsäkra omsorgstagarnas 

möjlighet till inflytande över hur insatserna utformas, dock speglar intervjuerna en annan bild 

av verksamheten där det är svårt att leva upp till det i nuläget. Resultatet visar att det ofta blir 

fokus på personalens rutiner samt deras förmåga att anpassa sig till omsorgstagarna vilket kan 

ses som att empowerment inte ges i den utsträckning som undersökningskommunen önskar. 

Införandet av LoV i undersökningskommunen skulle kunna resultera i att omsorgstagarnas 

empowerment ökar då intervjuerna visar en förhoppning om ett ökat kundfokus i praktiken.  

Dock skulle det utifrån ett empowerment perspektiv endast vara möjligt om omsorgstagarna 

uppmärksammas om att det i dag inte har något större inflytande samt att de informeras om 

hur de kan påverka. I en rapport från Länsstyrelsen framgår det att i många fall är 

omsorgstagarna inte medvetna om vad en genomförandeplan är och huruvida det finns en 

sådan upprättad eller inte. Rapporten visar även att majoriteten av omsorgstagarna inte är 

medvetna om vilka möjligheter som finns för att påverka (Länsstyrelsen 2009).  

     Ökat empowerment skulle kunna resultera i att omsorgstagarnas val blir mer målinriktade 

utifrån vad de själva värdesätter inom omsorgen (jfr Askheim 2007, Zey 1998). En låg grad 

av empowerment kan kopplas till delar av den tidigare forskning som återges i studien. Det 

visar att insatserna ofta är standardiserade samt att likartade behov skall tillgodoses med 

likartade insatser oavsett omsorgstagaren individuella behov (Blomberg & Petersson 2003). 

Detta återfinns även i en diskussion av Harnett (2010) som menar att äldreomsorgen formas 

av en rutinkultur där omsorgstagarna anpassas till omsorgspersonalens schema. Detta har 

resulterat i att omsorgstagarna endast ges möjlighet till inflytande när det är förenligt med de 

rutiner som finns för arbetet. Harnetts (2010) studie visar att omsorgspersonalen använder sig 

av olika försvarsstrategier för att rättfärdiga att omsorgtagarna inte ges makt i den 
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utsträckning som omsorgspersonalen själva anser är önskvärt (Harnett 2010, s 72). Om 

omsorgstagarna inte får vara delaktiga i utformande av sin omsorg resulterar det i att 

omsorgstagarnas inflytande minskar. Ur ett empowermentperspektiv kan detta medföra att 

omsorgtagarna inte ges möjlighet att styra sitt liv, dock behöver det inte innebära att 

omsorgstagarna upplever en känsla av maktlöshet. Att uppleva en känsla av maktlöshet 

förutsätter att den enskilde är medveten om att den befinner sig i en utsatt position, om en 

sådan medvetenhet saknas minskar den enskildes möjligheter till att ta kontroll över sitt liv 

(jfr Askheim 2007, s 19-22).  

     Resultatet visar att ett ickevals alernativ måste finnas för de individer som inte kan eller 

vill välja, i undersökningskommunen kommer troligtvis ett sådant val innebära att den 

enskilde fördelas en plats utifrån någon form av rotationssystem. Här urskiljs en svårighet 

med ett valfrihetssystem i äldreomsorgen, de individer som söker sig till äldreomsorgen har 

som tidigare nämnts ett större omsorgsbehov och de kanske varken har förmåga eller ork att 

välja. För att dessa individer skall kunna genomföra ett rationellt val förutsätts det att de får 

hjälp med detta, en del kan ta hjälp av anhöriga men för de som inte har denna möjlighet 

innebär det att deras val läggs i undersökningskommunens händer. Det kommer även finnas 

möjlighet att byta utförare för de omsorgstagare som vill, här krävs det dock att 

omsorgstagarna har förmågan att kunna uttrycka sin önskan. Tidigare forskning visar att 

omsorgstagarna ofta får en nära relation till utföraren och känner en lojalitet och på grund av 

detta kan det upplevas som svårt att byta utförare (jfr Andersson 2010).  

     Som tidigare har presenteras kan biståndshandläggarna till viss del ses som företrädare, 

dock representerar de en organisation vilket innebär att det exempelvis har ekonomiska 

resurser att förhålla sig till vilket innebär att de kan hamna i en kluven situation mellan 

omsorgstagarna och organisationen (jfr Payne 2010, s 418). Här kan ett behov av neutrala 

företrädare för omsorgstagarna urskiljas, att erbjuda ett sådant företrädarskap skulle ge en 

ökad möjlighet för omsorgstagarna att gå från passiv till aktiv genom att de får hjälp med att 

ta del av nödvändig information för att kunna genomföra ett val. Att tillhandahålla företrädare 

för dessa individer skulle på sikt kunna medföra att ett mindre antal skulle behöva använda sig 

av ett ickevalsalternativ samt att det skulle öka individens empowerment (jfr Askheim 2007, s 

26-28, Payne 2010). Att tillhandahålla företrädare för omsorgstagarna skulle även stärka den 

enskildes rätt till inflytande gällande utformningen av omsorgsinsatser. Harnett (2010) har i 

sin studie kunnat urskilja tendenser till att omsorgspersonalen fattar beslut över huvudet på 

omsorgstagarna utifrån vad de anser är bäst. Det kan handla om små beslut såsom tid för 
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uppstigning, val av kläder och så vidare, i de avseenden som det funnits anhöriga har det inte 

sällan uppstått konflikter runt vad som anses vara bäst och där den enskilde lämnats utanför 

och inte tillfrågats. Det är viktigt att omsorgstagarna inte endast ges valfrihet avseende vem 

som utför omsorgen utan även att omsorgstagarna ges möjlighet att utföra vardagliga val för 

att kunna ha kontroll över sina liv (jfr Payne 2010).  

     Resultatet visar att för att insatserna skall vara praktiskt genomförbara måste det finnas en 

viss styrning i verkställigheten, huruvida det skulle se annorlunda ut om beslutet utformades 

på ett annat sätt är ovisst. I undersökningskommunen innehåller besluten specifika insatser, 

omsorgsgivarna skall sedan tillsammans med omsorgstagarna planera för hur insatsen skall 

utföras. Vad som anges i beslutet kan se olika ut från kommun till kommun och är avgörande 

för hur mycket inflytande som ges. Om undersökningskommunen istället hade använt sig av 

ett vouchersystem där omsorgstagarna fått tillgång till en summa pengar avsedda att användas 

i mötet med utföraren kanske deras empowerment skulle öka ytterligare. Dock krävs det 

återigen att den enskilde har förmågan att använda dessa på det sätt som avsetts (jfr Blomberg 

& Petersson 2003).  

     Då det i nuläget inte finns en tydlig utarbetad plan för hur samarbetet mellan de olika 

aktörerna inom äldreomsorgen skall se ut framhålls en oro om att det inte skall finnas ett lika 

stort fokus på rehabilitering som tidigare. Anledningen är att det kan komma att finnas 

vinstdrivande företag på marknaden som gynnas av att omsorgstagarna blir sämre vilket 

resulterar i mer arbete. Det rehabiliterande arbete som finns idag har ett fokus på ”hjälp till 

självhjälp” där olika yrkesgrupper inom äldreomsorgen arbetar aktivt för att omsorgstagarna 

skall bevara alternativt återfå förlorade funktioner. En sådan strategi kan användas för att 

hjälpa omsorgstagarna att få alternativt återfå kontroll över sin tillvaro, samt att 

omsorgstagarna kan komma att klara sig bättre själva. Genom att omsorgstagarna blir bättre 

kan de bli stärkta samt att det kan bidra till att de blir mer aktiva (jfr Askheim 2007, s 26-28). 

Sett ur ett governance perspektiv blir en sådan samverkan som presenterats en del i ett 

nätverksarbete som skall leda till en förbättring av verksamheten (jfr Hedlund & Montin 

2009).    

     I dagsläget upplevs det inte som att det finns en enhetlig önskan om en ökad valfrihet från 

omsorgstagarnas sida, det upplevs vara delade meningar men där majoriteten av de äldre idag 

inte artikulerar sådana krav. Den finns en tanke om att framtidens äldre kommer att ställa 

högre krav avseende inflytande och delaktighet och att det då måste finnas ett system som kan 

bemöta detta. Elmersjö (2010) visar i sin avhandling hur det blir en genrationsfråga där 
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dagens äldre anses vara mer anpassliga än fyrtiotalisterna som framhävs som mer egoistiska 

och krävande. Ur ett valfrihetsperspektiv kan det ses som något som ändrats över tid, valfrihet 

som tidigare sågs som lyx ses numera som en rättighet och vår tillvaro är numera fylld av val 

av olika karaktär. Idag har vi större förutsättningar för att ta del av information avseende de 

val vi skall utföra både via media och via internet. Ur ett empowermentperspektiv kan vi se att 

vi nu lever i ett mer individualiserat samhälle där den enskilde uppmanas att ta kontroll över 

sitt liv för att nå självförverkligande. Samhällets individer förväntas idag vara mer aktiva och 

delaktiga än tidigare vilket innebär att välfärdstjänsterna behöver anpassas till individen (jfr 

Akheim 2007).   

     Frågan är hur långt anpassandet av välfärdstjänsterna kan gå? Som tidigare presenterats så 

har England tagit valfriheten ett steg längre där de som bedöms vara berättigade av 

äldreomsorg beviljas pengar att använda i detta syfte. Dessa pengar är dock inte ”öronmärkta” 

vilket innebär att den enskilde förväntas kunna avgöra hur det skall användas, de förväntas 

även kunna avgöra vilka insatser som krävs för att tillgodose sina behov. Pengarna blir här 

något som skulle kunna liknas vid en inkomstförstärkning (jfr Ellis 2013). Undersökningar på 

en nationell nivå har visat att omsorgstagarna i andra kommuner fått ökat empowerment som 

en effekt av införandet av LoV, vilket ger förhoppningar om att det även kommer att bli så i 

undersökningskommunen. 

 

7. Avslutning 
 

I följande kapitel kopplas syfte och frågeställningar till resultatet och arbetet med studien 

diskuteras.  

 

7.1 Sammanfattande slutsatser och diskussion 
 

Syftet med min studie var att studera hur LoV hanteras på nationell och kommunal nivå samt 

vilka följder valfriheten kan medföra. Jag har studerat hur en utvald kommun arbetar med att 

införa LoV. I den process som de befinner sig i nu skall de utforma ett ansökningsformulär 

som skall reglera det kvalitetskrav som kommunen har på sina leverantörer, dessa 

kvalitetskrav anger mål för hur omsorgen skall se ut. Det arbetar även med planeringen i stort 

där det är många faktorer som måste klaffa för att det skall vara möjligt att införa LoV. 

Exempelvis medför införandet av lagen ett stort administrativt arbete som antagligen kommer 

att kräva mer resurser vilket blir en utmaning i en redan hårt tillstramad budget.  
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     I studien har jag kunna urskilja en del förändringar som LoV kommer att medföra. Ett stort 

ansvar kommer att vila på undersökningskommunen som kommer att vara den som ”håller i 

trådarna” och att implementera denna lag kommer att kräva en hel del arbete. Att införa LoV 

kommer att medföra en del förändringar för arbetet, undersökningskommunen skall 

kontinuerligt följa upp och kontrollera sina leverantörer för att säkerställa att kvalitetskraven 

och kontraktet efterföljs. Biståndshandläggarna kommer att få en utökad roll då de förutom 

sina tidigare arbetsuppgifter kommer att informera och förmedla kontakten mellan 

omsorgstagare och utförare. De nya arbetsuppgifterna kräver en neutralitet då de inte får 

presentera det ena alternativet mer än det andra. Jag tänker att det här kan bli en utmaning för 

biståndshandläggarna som idag har ett nära samarbete med utföraren. De deltar kontinuerligt i 

hemrehabiliteringsgrupper för att säkerställa att omsorgstagarna får de insatser som behövs, 

om det kommer att finnas ett liknande samarbete när det kommer in nya aktörer är oklart. Det 

beskrivs som att de kommer att få en mer kontrollerande roll där de skall bevaka 

omsorgstagarnas intressen, samt att de skall se till att de får det som beslutats men hur det 

kommer att ske är oklart.  

     Studien visar att en ökad valfrihet kommer att ställa högre krav på utföraren då 

omsorgstagarna blir kunder som kan välja att byta utförare utifall att de inte är nöjda. 

Konkurrensen ses som positiv då det kommer att medföra ett större kundfokus där 

omsorgstagarna kommer att ges större möjligheter till inflytande. Idag skall omsorgstagarna 

medverka i upprättandet av en personlig genomförandeplan där de skall ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet, då detta är något som innefattas i dokumentationsskyldigheten 

kommer det att vara likadant även efter införandet av LoV. Dock visar studien att det i 

dagsläget tyvärr inte blir ett så stort fokus på omsorgstagarna som skulle vara önskvärt, men i 

en konkurrenssituation förväntas detta förbättras. Jag finner det intressant att det finns en 

tanke om att känna sig utvald ökar prestationen när kvalitetsarbetet med omsorgstagaren i 

centrum borde vara en självklarhet. Jag tänker dock att man kan bli lite ”hemmablind” och då 

kanske en medvetenhet om risken att förlora kunden bidrar till ett uppvaknande.   

     På en nationell nivå har LoV hittills undersökts på en individnivå för att se vilka effekter 

det fått för de äldre. Det som undersökningarna visat hittills är att många ser positivt på 

valfriheten och att inflytandet har ökat, dock krävs det att de äldre har förmågan att välja. 

Undersökningarna visar att de saknas ett bra system för att hantera de individer som inte kan 

välja och detta anses vara ett problem. Dessa utvärderingar kommer att fortsätta att utföras för 

att se hur lagen hanteras samt hur omsorgstagarna upplever sin ökade valfrihet. 
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7.2 Avslutande reflektioner 
 

Det resultat som jag har fått fram från min studie ger en liten inblick i hur arbetet med LoV 

ser ut idag samt hur resultatet förespås att bli. Resultatet ger ingen generell bild av LoV i 

äldreomsorgen vilket heller inte varit syftet med studien, men det ger en ökad kunskap om 

vad arbetet med LoV i äldreomsorgen kan medföra. I efterhand kan jag dock se att om jag 

hade haft tillgång till fler kommuner och kunnat utföra en komparativ studie hade det gett en 

större inblick och ett bredare resultat som säkert hade varit betydelsefullt för studien. Trots det 

tänker jag ändå att studien bidrar med att visa vilka utmaningar som de yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen kan ställas inför och det kan förhoppningsvis öppna upp för diskussioner. 

     Under studiens gång har ett flertal tankar väckts hos mig men det som framförallt fått mig 

att fundera är vad som kommer att hända med de omsorgstagare som inte har förmågan att 

välja och heller inte har anhöriga som kan ”strida” för dem? Som tidigare studier visat så är 

tröskeln relativt hög för att bli beviljad omsorg där de medicinska behoven prioriteras först, 

jag kan ha fel men min tolkning är att många omsorgstagare är i dåligt skick när de bli 

beviljade äldreomsorg och frågan blir då om de orkar ta del av all den information som ges för 

att kunna göra ett rationellt val. Den bilden av omsorgstagarna anser jag inte är förenlig med 

en organisationsform där den enskilde själv förvätas vara aktiv och tillvarata sina rättigheter. 

Kanske borde kommunen tillhandahålla personliga ombud för de omsorgstagare som är i 

behov av detta för att de inte skall försvinna i mängden? 

Vad införandet av LoV kommer att resultera i runt om i kommunerna är för tidigt att säga 

men det är ett område där det kommer finnas skäl till fortsatt forskning.  
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INFORMATIONSBREV 

Jag heter Ulrika Petersson och studerar till socionom vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag 

skriver just nu mitt examensarbete, syftet med min studie är att studera hur lagen om 

valfrihetssystem hanteras inom äldreomsorgen.  

Jag kommer att genomföra intervjuer med tre stycken yrkesverksamma inom äldreomsorgen 

som på något sätt arbetar eller kommer att arbeta med LoV. Dessa intervjuer kommer att ta 

max 30 minuter, jag kommer att spela in intervjuerna (ej filma) detta för att underlätta för mig 

när jag ska bearbeta mitt material.  Er medverkan i studien är frivillig och ni kan när som helst 

under intervjun välja att avbryta. Jag kommer i min studie ej att återge namn, jag kommer 

istället referera till er som intervjuperson 1, 2 och 3. Intervjuerna kommer endast att användas 

i samband med denna studie. Ni har efter studien rätt att få tal del av det färdigställda 

materialet.  

Om du har några frågor tveka inte att kontakta mig via mail up22bb@student.lnu.se  

Vänliga hälsningar Ulrika Petersson 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd med att mitt namn ej kommer 

att återges samt att jag när som helst under intervjun kan välja att avbryta min medverkan, jag 

har även rätt att ta del av det färdigställda materialet. 

 

Ort och datum                                           underskrift 

________________                                  ________________ 
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Intervjuguide semistrukturerad intervju 

 Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som X i äldreomsorgen? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur arbetar ni med införandet av LoV? 

 Huvudfrågor 

 Vilka fördelar ser du med LoV? 

 Ser du några svårigheter med att införa LoV? 

 Kommer de äldre att ha samma möjlighet att påverka hur insatsen utformas 

exempelvis med genomförandeplaner? 

 Hur kommer de äldre informeras om vilka valmöjligheter som finns? 

 Dom som redan har en hemtjänst kommer det finnas möjlighet för dem att byta 

utförare? 

 Vad händer om majoriteten väljer samma? 

 Hur blir det för de äldre som inte har förmågan eller möjligheten att välja själva? (alt 

inte vill välja) 

 När kommer dessa förändringar att träda i kraft? 

 Hur kommer ni att arbeta med att följa upp besluten? 

 Kommer dina arbetsuppgifter att förändras? 
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