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Abstrakt 

 

Med en ökad äldre befolkning förväntas åldersstrukturen i det svenska samhället 

förändras. Som en följd därav ökar behovet av service, vård och omsorg varpå 

kommuner ställs inför utmaningen att tillhandahålla de äldres behov utifrån ett bättre 

resursutnyttjande. Till det kommer att den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) 

möjliggör och förtydligar konkurrensutsättning av hemtjänst. Kan konkurrens enligt 

LOV leda till ett ökat resursutnyttjande och ökad effektivitet i den kommunala 

hemtjänstverksamheten? Syftet med denna uppsats är således att förklara hur 

konkurrensutsättning av hemtjänstverksamhet enligt valfrihetssystem påverkar 

kommuners effektivitet. Vi vill även förklara hur ekonomi- och verksamhetsstyrning i 

kommunen påverkar effektivitet vid ett införande av valfrihetssystem.  

 

I fråga om metod har vi utgått från en positivistisk forskningsfilosofi, en deduktiv 

forskningsansats, ett förklarande syfte och ett kvantitativt metodval. Då 

valfrihetssystem är ett relativt outforskat område har vår utformning av hypoteser utgått 

från tidigare forskning om konkurrensförhållanden inom primärvård. Grundstommen 

för vår uppsats är två teoretiska modeller som vi väljer att utgå ifrån för att påvisa olika 

samband. Den konstruktion av hypoteser vi valt att göra har vi därmed baserat på den 

befintliga forskning som finns om effekterna av att konkurrensutsätta verksamhet inom 

offentlig sektor. 

 

Vår empiriska undersökning bygger på en enkätstudie där vi gjort en totalundersökning 

på de 82 kommuner som har valfrihetssystem i drift. Slutsats därav blir således att 

konkurrensutsättning av hemtjänstverksamhet enligt LOV leder till ökad effektivitet. På 

samma sätt drar vi slutsatsen att en prestationsbaserad ersättning leder till att 

effektiviteten ökar. Likaså drar vi slutsatsen att en förtydligad och framgångsrik 

styrning leder till ökad effektivitet vid ett införande av valfrihetssystem. 
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Abstract 

 

With a growing elderly population the age structure of the Swedish society is expected 

to change. Consequently, the need for service and elderly care has increased and 

municipalities are faced with the challenge with providing for the needs of elderly 

people based on better utilization of resources. The new law about freedom of choice 

system (LOV) allows for competition in the home help sector. Can competition 

according to LOV lead to an increased utilization of resources and greater efficiency in 

the municipal home care business? The aim of this paper is, therefore, to explain how 

the competition in the home care sector, according to freedom of choice, affects 

municipal efficiency. We also aim to explain how management control in the 

municipality affects the efficiency of the introduction of the choice system. 

 

This study has a positivist research philosophy, a deductive research approach, an 

explanatory purpose and a quantitative method. Although the freedom of choice system 

is a relatively unexplored area, the hypotheses are based on previous research on 

competitive conditions in primary care. The foundation of the study is two theoretical 

models used to demonstrate different contexts. Therefore, the construction of the 

hypotheses was based on the existing research on the effects of exposure the business in 

public sector to competition. 

 

The empirical study is based on a comprehensive survey made on the 82 municipalities 

with freedom of choice system running. The conclusion is that competition of home 

care activities according to LOV leads to increased efficiency. In the same way 

performance-based compensation leads to increased efficiency. In addition a clearer and 

more successful management control leads to increased efficiency when introducing the 

freedom of choice system. 
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Förord 

 
Denna uppsats tilldelades av Högskolan Kristianstad utmärkelsen årets uppsats 2011 

inom ekonomprogrammet med inriktning mot controller - förvaltningsekonomi. 

 

Vi vill ge ett särskilt tack till vår handledare Pernilla Broberg, för hennes engagemang 

och värdefulla kommentarer vid genomförande av vår kandidatuppsats. Vi vill även 

tacka Timurs Umans för hans goda insatser som kursansvarig. I övrigt vill vi framföra 

vårt tack till våra kompetenta och engagerade föreläsare som delat med sig av 

kunskaper och erfarenheter till oss under vår tid här på Högskolan Kristianstad. 

 

Ett stort tack till de 57 kommuner som genom sitt deltagande i vår enkätstudie har gjort 

vår uppsats möjlig. Era kommentarer har berikat vår uppsats. Vi vill även rikta ett tack 

till våra testpiloter för deras värdefulla kommentarer i samband med enkätstudien. 

 

Som avslutning vill vi rikta ett särskilt tack till våra nära och kära för deras oumbärliga 

stöd med barn- och hundpassning. 

 
 

 

 

Kristianstad, juni 2011 

 

___________________________ ___________________________ 

Gunilla Edvinsson Fanny Östlund 
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1. Inledning 
 

 

I detta första kapitel presenteras den problemdiskussion som ligger till grund för 

uppsatsens avsnitt om problemformulering, frågeställning, syfte samt avgränsning. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 

1.1. Problemdiskussion  

Nedan följer en beskrivning av den offentliga sektorns roll i samhället, med fokus på 

den senaste tidens starkt växande marknad inom vård och omsorg. Beskrivningen 

kommer att koncentreras på svensk äldreomsorg med inriktning mot hemtjänst. 

 

1.1.1. Offentlig sektor 

Sveriges kommuner har länge ansetts som legitima i sitt utförande av offentliga 

åliggande. Under många år har den svenska välfärdsstaten förknippats med en 

välfärdsmodell där offentliga sektorn dominerar både i tillhandahållandet och 

finansieringen av äldreomsorgen (Stolt och Winblad, 2009). ”45 procent av den svenska 

tjänstesektorn är offentlig, vilket är betydligt mer än i de flesta andra länder” (Svenskt 

näringsliv 2002, s. 14). Skattesatsen i Sverige, vilken är relativt hög i jämförelse med 

andra länder, medför att medborgaren har något högre förväntningar på Sverige som ett 

välfärdssamhälle. Med det menas att det är allmänt accepterat att i hög grad 

skattefinansiera kollektiva varor och tjänster som medborgaren efterfrågar. Men synen 

på vad en kommun kan och bör göra har förändrats något under de två senaste 

decennierna då det i grunden finns kritik mot den offentliga produktionen. Den 

förändrade synen kan bero på att yttre omvärldsfaktorer kan kräva anpassning av 

verksamheterna i kommunal regi i form av ökat kundfokus och effektivitet.  

 

Från att ha sett medborgaren som ett kollektiv har samhällsutvecklingen medfört att den 

offentliga sektorn nu ser till individuella behov i allt större utsträckning (Broomé och 

Jonsson, 1994). I takt med utvecklingen har kommunerna, likt näringslivet, gått från att 

bedriva ”verksamhet internt hierarkiskt, uppifrån och ned” till att nu bedriva 

verksamheten ”utifrån kund och inåt i företaget” (Lindvall 2001, s. 112). Idag finns det 

en omfattande gränslös verksamhet för landsting och kommuner inom det som brukar 
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kallas för välfärdens kärna
1
. Med det gränslösa perspektivet menar vi att den offentliga 

produktionen kan bedrivas av såväl offentliga som privata aktörer. Det gränslösa 

perspektivet kan bland annat bedrivas inom kärnverksamheterna skola, sjukvård och 

äldreomsorg. 

 

1.1.2. Vård och omsorg – en växande marknad 

Behovet av vård och omsorg är idag en växande marknad, till följd av en ökad åldrande 

befolkning, då de äldre idag utgör hela 18 procent av populationen (SCB, 2009). 

”Andelen äldre kommer att öka kraftigt fram till år 2020, med behov av service, omsorg 

och vård” (SKL, 091014). SKL framställer parallellt att den produktiva delen av 

befolkningen samtidigt minskar, ”vilket gör utmaningen att finansiera vården än större”. 

Vidare framställs att ”[d]e sedan 1990-talets början kraftigt ökade vårdbehoven har 

hanterats genom gränsöverskridande strukturförändringar som resulterat i bättre 

resursutnyttjande”. Då kommuner står inför utmaningen att hantera de kraftigt ökade 

vårdbehoven gör lagstiftningen det möjligt att konkurrensutsätta delar av dessa 

verksamhetsområden. Den nya Lagen om valfrihetssystem (SFS, 2008:962, LOV) 

möjliggör och förtydligar konkurrensutsättning av bland annat hemtjänstverksamhet. 

Vad som för oss in på hemtjänstverksamhet är dels den nya lagstiftningen, dels en 

förändrad åldersstruktur vilket innebär ett ökat vårdbehov. Ett ökat vårdbehov resulterar 

i volymförändringar som i sin tur kräver omfördelningar av resurser. Svenskt Näringsliv 

(2002) framställer den förändrande åldersstrukturen som en stor utmaning för det 

svenska välfärdssystemet. Förändras kommuners ekonomi- och verksamhetsstyrning 

vid konkurrensutsättning för att på så sätt erhålla ett effektivare resursutnyttjande? 

Huruvida kommuners styrning påverkas erfordrar en närmare undersökning då det av 

allt att döma saknas forskning inom området.  

 

Vid konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten har offentliga sektorn gått 

från en monopolliknande situation till att ”bjuda ut” marknadsandelar åt privata aktörer. 

Detta kan innebära konsekvenser för den offentliga verksamheten och dess styrning. Ett 

kundvalssystem öppnar upp för fler aktörer på marknaden och kan på så sätt skapa 

förutsättningar för konkurrens. Den hemtjänstverksamhet som tidigare ansågs som en 

”dyr” kommunal angelägenhet har idag blivit en bransch där näringslivet förväntar sig 

att kunna gå med vinst. Men varför förväntar sig de privata aktörerna att kunna bedriva 

                                                        

1 Nerd, T., Kursansvarig, FE6040 Budget och kvalitativ styrning, Föreläsning 2011-01-24. 
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en lönsam hemtjänstverksamhet? De privata aktörerna kanske ser kommunen som 

resursineffektiv och kostnadsdrivande vid utförande av hemtjänst. Lusensky (2010, s. 7) 

redovisar att kommuner som beslutat om valfrihetssystem ”tvingats att noga analysera 

kostnadsläge, effektivitet och kvalitet i sina egna verksamheter”. Huruvida kommunen 

är ineffektiv eller ej så kan ett arbete som utförs oftast effektiviseras än mer. Eventuellt 

kan det röra sig om skillnader i sättet att styra verksamhet i offentlig och i privat regi. 

Kan det vara så att invånarnas ökade krav och medvetenhet ställer allt större krav på 

kommunal styrning? Valfrihet har hur som helst satt kommunen i en ny position. 

 

1.1.3. Bidrar LOV till en effektivare kommunal hemtjänstverksamhet? 

Vilken påverkan kan ett införande av LOV medföra för kommuners ekonomi- och 

verksamhetsstyrning? Som Lusensky (2010) beskriver ovan, har kommunerna vid 

införandet av kundvalssystem tvingats att analysera sitt kostnadsläge, effektivitet och 

kvalitet i verksamheten. För att nå framgång vid konkurrensutsättning kräver styrningen 

fokus på både det finansiella och det icke-finansiella perspektivet
2
. Då Kommunallagen 

(SFS, 1991:900, KomL) i huvudsak reglerar ekonomistyrning är det naturligt att 

kommuner och landsting lägger tyngdpunkten på just den finansiella styrningen. För att 

överleva på en konkurrensutsatt marknad krävs att säkra kunder och därmed också att 

säkra intäkter
3
. I och med införandet av LOV sätts kommunen i en ny position där även 

verksamhetsstyrningen måste få större spelrum i ekonomihänseendet. Detta för att 

kommunen ska upplevas som ett konkurrenskraftigt alternativ, och på så vis inte tappa 

marknadsandelar. Även om kommuner och landsting styrs av lagar som reglerar dess 

ekonomi- och verksamhetsstyrning så kan införandet av LOV i viss mån påverka deras 

förhållningssätt till en resurseffektiv styrning. 

 

 

1.2. Problemformulering  

Det har visat sig i tidigare studier att konkurrens och kostnadsbaserad prissättning av 

offentliga tjänster leder till ökad effektivitet – att göra rätt saker (Luft och Shields, 

2003). Det åskådliggör att det verkar råda kausalitet mellan variabeln 

konkurrensutsättning och variabeln effektivitet. Sambandet Luft och Shield omnämner 

baseras på Cavalluzzo, Ittner och Larckers (1998) forskningsresultat vilket tyder på att 

                                                        

2 Igelström, B., Universitetslektor, FE6056 Ekonomistyrning, Föreläsning 2010-11-25. 
3 Igelström, B., Universitetslektor, FE6056 Ekonomistyrning, Föreläsning 2010-12-10. 
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förändringar i variabeln effektivitet är relaterade till variabeln kostnadsfördelningar och 

konkurrens. Vi vill således med denna studie analysera och försöka förklara huruvida 

det förekommer vetenskaplig relevans för variablerna. Finns det ett samband mellan 

variablerna då kommuner tillämpar valfrihetssystem och därigenom konkurrensutsätter 

hemtjänsten? I Figur 1 i avsnitt 3.6. Teoretisk modell åskådliggörs en beskrivning av 

modellen ur Luft och Shields, baserad på Cavalluzzo et al. 

 

Vidare vill vi även analysera och försöka förklara effekterna av hur kommuners 

styrning påverkar effektivitet vid ett införande av valfrihetssystem. I en 

forskningsstudie av Cunningham (1992) påvisas att ekonomistyrning påverkar 

effektivitet i en konkurrensutsatt miljö. Cunninghams studie undersökte företag inom 

transportsektorn, men fann då inget allmängiltigt stöd. Det vi vill analysera är om det 

finns något stöd för modellen inom den ”mjuka” tjänstesektorn. Modellen i Figur 2 i 

avsnitt 3.6 Teoretisk modell baseras på Cunninghams studie. 

 

Av Sveriges 290 kommuner är det idag 82 kommuner som har LOV i drift inom 

hemtjänst
4
. Därtill är det ytterligare 73 kommuner som beslutat om att införa LOV. 

LOV i drift innebär att kommunen beslutat att införa LOV, publicerat 

förfrågningsunderlaget på kammarkollegiet.se samt har minst en brukare som valt en 

privat utförare. Underlaget visar att det skett en intensifiering av införandet av 

valfrihetssystemet i svenska kommuner och den senast genomförda valfrihetsreformen 

är ännu ett relativt outforskat område vad gäller styrning och effektivitet. Inriktning på 

just den kommunala hemtjänsten kommer sig av att det är den verksamhet där det finns 

störst erfarenheter av kundvalsmodeller (Winblad, Andersson och Isaksson, 2009).  

 

Ovanstående forskningsstudier med dess modeller ligger till grund för de olika samband 

vi ska försöka förklara med vår studie. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4 Bengtsson, G., Projektledare för LOV, SKL, Mailkorrespondens 2011-04-11. 
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1.3. Frågeställning 

Utifrån problemdiskussion och problemformulering presenteras följande frågeställning:  

 Hur påverkas effektiviteten då kommuner tillämpar valfrihetssystem inom 

hemtjänst? 

 Hur påverkar ekonomi- och verksamhetsstyrning kommunens effektivitet vid ett 

införande av valfrihetssystem inom hemtjänst? 

 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur konkurrensutsättning av hemtjänst enligt 

valfrihetssystem påverkar kommunens effektivitet. Vi vill även förklara hur ekonomi- 

och verksamhetsstyrning i kommunen påverkar effektivitet vid ett införande av 

valfrihetssystem för hemtjänst. 

 

 

1.5. Avgränsning  

Avgränsning sker mot verksamhetsområde som inte härrör hemtjänst. Begränsning görs 

även mot privata aktörer som utövar hemtjänstverksamhet. Vidare sker avgränsning mot 

brukarperspektivet, vilket innebär att fokus hamnar på den kommunala förvaltningens 

uppfattning och bedömning av LOV. 
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1.6. Disposition 
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2. Teoretisk metod 
 

 

I kapitel två redogör vi för uppsatsens olika förutsättningar. Kapitlet inleds med 

forskningsfilosofi, forskningsansats samt forskningsstrategi. Därefter presenteras 

motivet för val av teori och val av metod. 

 

 

2.1. Forskningsfilosofi 

Målet med uppsatsen är att förklara hur hemtjänstverksamhetens effektivitet påverkas i 

en konkurrensutsatt miljö, sett ur ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv. Vår tanke är 

att undersöka sambandet mellan en beroende variabel och ett flertal förklarande 

variabler. Den variabel som kommer att stå i beroendeställning till de variabler vi avser 

att testa är effektivitet, där föremålet är de kommuner som valt att konkurrensutsätta sin 

hemtjänstverksamhet enligt LOV. För att utveckla hypotetiska utgångspunkter används 

befintlig teori (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009).  

 

Det finns fyra allmänt kända forskningsfilosofier att använda vid forskning. De fyra 

huvudsakliga är positivism, realism, interpretivism samt pragmatism. Positivism 

kännetecknas av ett objektivt synsätt, där en observerad företeelse kan ligga till grund 

för vad som ska uppfattas som trovärdiga fakta. Realism är snarlik positivism och 

kännetecknas av att verkligheten finns oberoende av den mänskliga tanken och hennes 

kunskap. Det som karakteriserar interpretivism är att dess subjektiva utformning kräver 

en djupare analys vilket medför att resultatet inte går att generalisera. Pragmatism är en 

situationsbetingad forskningsfilosofi och fokuserar på praktiska konsekvenser. 

(Saunders et al, 2009) 

 

Den forskningsfilosofi som vi väljer att basera våra antagande på, speglar det 

tillvägagångssätt som vi framgent väljer att framställa uppsatsen på. Mot bakgrund till 

detta väljer vi den ovan nämnda positivistiska forskningsfilosofin. Positivism går ut på 

att konstruera hypotetiska samband utifrån befintlig forskning, och ger i sin tur 

möjlighet till generalisering (Saunders et al, 2009). Dess applicerbarhet finner vi 

därmed möjlig i vår uppsats, då vi förväntar oss att kunna generalisera variablernas 

orsakssamband. Om vi istället använt oss av interpretivism skulle vårt resultat inte gått 
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att generalisera, men istället hade vi kunnat nå en djupare förståelse av det erhållna 

resultatet för ett fåtal kommuner. Positivism finner vi relevant för vår utformning av 

uppsats då vi avser vända oss till ett relativt stort antal kommuner. Därtill finner vi 

positivism relevant då dess objektiva sätt att behandla data medför att studien inte 

speglar vår egen uppfattning. 

 

 

2.2. Forskningsansats  

Forskningsansatserna kan delas in i de två huvuddelarna deduktiv och induktiv ansats. 

Deduktion handlar om att utifrån teorin utveckla hypoteser som grund för forskningen. 

Alternativet till deduktion är induktion, vilket innebär att samla in empirisk fakta och 

förstå sociala aspekter varpå teorier ska skapas. Vår uppsats kommer att utgå från en 

deduktiv ansats med följande motivering; För det första har deduktion en naturlig 

koppling till en positivistisk forskningsfilosofi. För det andra lämpar sig deduktion väl 

då vi finner det lämpligt att utgå från de teorier som beskriver sambandet mellan 

områdena konkurrens och effektivitet. För det tredje karaktäriseras deduktion av en 

generaliseringsmöjlighet av resultatet, vilket lämpar sig för vår uppsats. Den kritik som 

riktats mot deduktionen handlar främst om att det saknas alternativa förklaringar till vad 

som orsakat resultatet. Genom att inte använda induktiv ansats missar vi aspekter såsom 

att få en nära förståelse för själva sammanhanget. Vad som mer kan betonas vid val av 

deduktiv ansats är avsaknaden av aspekten om hur intervjuobjektet upplever och 

förmedlar sin omvärld. (Saunders et al 2009, Arbnor och Bjerke 1994) 

 

 

2.3. Forskningsstrategi 

Forskningsfrågans utformning har inverkan på vilken form av forskningsstrategi som 

ska tillämpas i uppsatsen. Med ett förklarande syfte är tanken att studera en situation 

eller ett problem och därmed förklara en relation mellan två eller flera variabler. Ett 

beskrivande syfte handlar om att förstå vad som sker i ett visst ögonblick och är särskilt 

användbart när du vill bringa klarhet i en djupare förståelse för underliggande mönster 

och orsakerna av problemet. Skillnaden kan därmed sägas vara att ett beskrivande syfte 

fokuserar på att beskriva likheter i ett visst ögonblick medan ett förklarande syfte 

fokuserar på att förklara varför dessa skillnader förekommer. Med bakgrund till att vår 
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uppsats följer ett positivistiskt synsätt med en deduktiv ansats finns det en naturlig 

koppling till att vid forskningsstrategi välja ett förklarande syfte. (Saunders et al, 2009) 

 

Vår uppsats har således ett förklarande syfte då avsikten är att förklara relationen mellan 

variabeln ekonomi- och verksamhetsstyrning och variabeln effektivitet i en 

konkurrensutsatt miljö. Genom att inte använda ett beskrivande syfte försummas 

möjligheten att sätta sig in i olika situationer och beskriva dess likheter. Strategin 

medför insamling av kvantitativ data vilken utvärderas för att sedan resultera i en 

statistisk analys. I sin tur kan den insamlade datamängden användas för att föreslå 

möjliga förklaringar till variablernas variationer. (Saunders et al, 2009) 

 

 

2.4. Val av teori 

En teoretisk modell ska ligga till grund för teoriavsnittet med dess hypotesbildningar. 

Vid val av teori har vi utgått från en modellbeskrivning där Cavalluzzo et al (1998) 

förklarar att förändringar i effektivitet och kostnadsfördelningar är relaterade till en 

konkurrensutsatt miljö. Med det menas att variabeln konkurrens påverkar variabeln 

effektivitet. En liknande modellbeskrivning av Cunningham (1992) visar att variabeln 

ekonomi- och verksamhetsstyrning påverkar variabeln effektivitet vid ett införande av 

variabeln konkurrens. Val av teori grundar vi på det faktum att ett införande av 

valfrihetssystem i enlighet med LOV antas vara applicerbart för ovan angivna modeller 

om konkurrens. 

 

 

2.5. Val av metod 

Kvantitativ metod används i stor utsträckning vid datainsamling i form av enkäter 

medan kvalitativ metod huvudsakligen används vid intervjustudier. Valet av metod 

härrör från ovan gjorda motiveringar i detta avsnitt. Då ett flertal av landets kommuner 

har hemtjänstverksamhet som verkar i en konkurrensutsatt miljö, finner vi det 

genomförbart att utföra en kvantitativ alternativt en kvalitativ undersökning. Valet av 

metod faller på den kvantitativa metoden. Resultatet av den kvantitativa metoden avser 

vi kunna använda för att generalisera samt att kunna finna kausalitet mellan variablerna 

effektivitet, konkurrens, styrning och prissättning. Ett resultat av den kvalitativa 
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metoden hade istället gett oss en djupare förståelse av det erhållna resultatet för endast 

ett fåtal kommuner. (Saunders et al, 2009) 
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3. Teori 
 

 

Tredje kapitlet inleds med en redogörelse för de kommunala utgångspunkter som 

påverkar ett kundvalssystem. Områden som vi därutöver väljer att beröra är 

lagstiftning samt skillnader mellan offentlig och privat sektor. Grundstommen för vår 

uppsats är två teoretiska modeller som vi väljer att utgå ifrån för att påvisa olika 

samband. Konstruktionen av hypoteser har vi därmed baserat på den befintliga 

forskning som finns om effekterna av att konkurrensutsätta verksamhet inom offentlig 

sektor. Teoriavsnittet avslutas med en presentation av de fyra olika variabler som ligger 

till grund för utformningen av hypoteserna samt för den empiriska undersökning som vi 

avser att genomföra. 

 

 

3.1. Omsorgsbehovets framväxt 

Det finns ett starkt samband mellan befolkningsutveckling och äldreomsorg, då andelen 

äldre i befolkningen ökar ger detta en ökad betydelse för samhällsekonomin. 

Förändringen av befolkningsstrukturen inverkar på samhällets resursbehov för 

äldreomsorgen (Broomé och Jonsson, 1994). ”Åldersgruppen 65 år och äldre utgjorde 

under 1700- och 1800-talet endast cirka 5 procent av befolkningen” (SCB 1999, s. 8). 

”Gruppen växte sedan betydligt med start kring år 1880 fram till år 2000, då de äldre 

utgjorde hela 17 procent av befolkningen” (ibid). Enligt Socialstyrelsens prognos 

förväntas andelen äldre personer i befolkningen öka till 23 procent fram till år 2030 

(110518). Det blir en utmaning för samhället att se till att var och en får en värdig 

ålderdom med god vård och omsorg (Svenskt Näringsliv, 2002). 

 

Nedan beskrivs omsorgsbehovets framväxt till följd av en förändrad åldersstruktur i 

samhället. Idag utförs vårdbehovet utifrån ett individuallistiskt perspektiv. Intensifiering 

av valfrihetsreformer har lett till att lagregleringen möjliggör alternativa utförare av 

kommunala uppdrag. Slutligen framställs en första idé om huruvida LOV bidrar till en 

effektivare kommunal hemtjänstverksamhet. 
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3.1.1. Ansvarsförskjutning till kommunen 

Fram till 1800-talets slut utgjorde den äldre befolkningen en relativt liten andel av den 

totala befolkningsmassan. De äldre som hade jord och egendom kunde säkra sin 

ålderdom genom att låta gården gå i arv gentemot kvarboende och viss 

omvårdnadshjälp. De äldre som inte ägde egendom och led av ålderssvaghet eller 

sjukdom kunde bli utauktionerade till någon familj eller hänvisade till fattigstugan. 

Svenska kyrkan hade då stor betydelse för de egendomslösa och fattiga genom att de 

påtog sig det ekonomiska ansvaret för hjälp och omsorg. ”Kyrkans roll i fattigvården 

kom efter hand att övertas av kommunerna under senare delen av 1800-talet” (s. 24). 

Den nya rollfördelningen medförde en ansvarsförskjutning till kommunerna. (Broomé 

och Jonsson, 1994) 

 

När samhället industrialiserades och urbanisering infann sig, förändrades 

familjestrukturen på så sätt att den äldre generationen inte längre togs om hand av sina 

barn. I takt med generationsskiftet krävdes kollektiva former för de äldres räkning varpå 

de äldre hamnade under kommunens ansvar i allt större utsträckning. 1871 års 

fattigförordning innebar att kommunerna tog över ansvaret för äldreomsorgen och att de 

som betalade kommunalskatt finansierade detta. (Broomé och Jonsson, 1994) 

 

Staten hade en vision om att skapa ett bättre Sverige genom att bygga ett samhälle på 

solidaritet, rättvisa och jämlikhet (Broomé och Jonsson, 1994). På 1950-talet rådde 

arbetskraftsbrist vilket ledde till att kvinnlig arbetskraft introducerades. Tillgången på 

billig, kvinnlig arbetskraft användes som argument för uppförande av kommunala 

ålderdomshem samt tillkomsten av hemtjänst (ibid). ”Man började under 1950-talet 

skilja mellan sluten åldringsvård på ålderdomshem och öppen åldringsvård, som 

innebar att människor skulle kunna få hjälp och omsorg i sina hem” (Broomé och 

Jonsson, s. 39). Begreppet hemmaboendeideologin myntades därmed, och i dagsläget 

benämns denna som kvarboendeprincipen, med innebörden att de äldre ges möjligheten 

att bo kvar hemma i längsta möjliga mån (Liljevall, 070921). 

 

Graden av samhällets engagemang för äldre accelererade under den senare delen av 

1900-talet genom ökad offentlig konsumtion av social service (Broomé och Jonsson, 

1994). Den offentliga sektorn ökade och dess omfattning blev därmed ett faktum. Som 

ett ytterligare led i kommunens ansvarsutökning kan nämnas de olika reformer som 
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infördes under 1990-talet (Kastberg, 2010). Reformerna medförde ett för kommunen 

utökat huvudmannaskap för verksamheter som tidigare låg under landstingets ansvar.  

 

3.1.2. Från kollektiv till individualism 

Under 1960- och fram till 1970-talet skedde en utbredning av hemtjänstverksamhet. 

”Målet var att avskaffa fattigsverige för gamla, minska beroende av familjen för vård 

och omsorg och ersätta det med pension och vetenskapligt utformad äldreomsorg i 

offentlig regi” (s. 39). Från att ha sett äldre som ett kollektiv upplevs nu istället 

individualism. Ett differentierat behov av omvårdnad ger därmed ”upphov till en mer 

differentierad efterfrågan på äldreomsorg, vilket ställer krav på en ökad mångfald av 

lösningar” (s. 41). (Broomé och Jonsson, 1994) 

 

3.1.3. Lagreglering som möjliggör alternativ utförare av kommunala uppdrag 

Förutsättningar för konkurrensutsättning regleras i Regeringsformen (SFS, 1974:152, 

RF) 11:6 § 3 st. och innebär att förvaltningsuppgifter kan överlämnas till privat utförare. 

Enligt KomL 3:16 § får kommuner och landsting, genom beslut i Kommunfullmäktige, 

överlämna vården av en kommunal angelägenhet till privata aktörer. En medborgare 

som beviljas bistånd i form av hemtjänst, benämns ofta i termer av brukare alternativt 

kund. Hemtjänst regleras enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453, SoL) 4:1§ där du som 

medborgare ges möjlighet att ansöka om bistånd och tillförsäkra dig en skälig 

levnadsnivå. ”Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv” (SoL 4:1 § 3 st.). Som brukare i en kommun som tillämpar 

valfrihetssystem, har du därmed möjlighet att själv välja mellan valbara ackrediterade 

leverantörer. En ackrediterad leverantör är en leverantör som blivit godkänd av 

kommunen att utföra de insatser som framgår i förfrågningsunderlaget. 

 

3.1.4. Intensifiering av valfrihetsreformer 

Kastberg (2010, s. 6) skriver att ”valfrihetsreformer av olika slag har genomförts under 

de senaste två decennierna med en intensifiering under de senaste åren”. För flertalet 

medborgare anses det som en självklarhet att fritt kunna välja utförare av en kommunal 

tjänst, och på så sätt stärka sitt medborgarinflytande. Den ansträngda kommunala 

ekonomin under 1990-talets första halva var en stark drivkraft till denna intensifiering 

av valfrihetsreformer (Andersson, 2002). Harrison och Calltorps (1999) forskning 

grundar sig på hur landstinget mellan 1980- till 1990-talet införde konkurrenskraftiga 
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reformer för att hålla nere vårdkostnaderna för den svenska hälso- och sjukvården. 

Reformer som visade sig vara mer än ett ”flyktigt politiskt mode”, och som än idag 

visar sig ha bestående effekter på hälso- och sjukvård. Reformerna har banat väg för en 

marknadsanpassning av hälso- och sjukvården som ett led i att bli konkurrenskraftiga 

och effektiva samtidigt som kvaliteten kunnat säkerställas. Tillika menar Harrison och 

Calltorp att reformen har utvecklats från konkurrens till att snarare vara en form av 

samspel mellan den offentliga och privata sektorn. 

 

Mer precist kan konkurrensutsättning omnämnas som en metod för en kommun att 

systematiskt pröva om en privat producent kan driva en kommunalt finansierad 

verksamhet
5
. Detta kan fungera som ett komplement eller alternativ till drift i egenregi. 

Valfrihet har kunnat tillämpas sedan 1990-talet då det reglerades i Lagen om offentlig 

upphandling (SFS, 1992:1528, LOU). Sedan dess har tillämpningen av valfrihet 

utvecklats genom Lagen om offentlig upphandling (SFS, 2007:1091, LOU) och 

tillämpningen av valfrihet har kompletterats och förtydligats med LOV. ”Medan [LOU] 

snarast gjorde tillämpandet av kundvalsmodeller till något av en gråzonsaktivitet, 

innebar lagen om valfrihetssystem ett förtydligande” (Kastberg 2010, s. 6). Att ”lämna 

över” utförandet till privata aktörer medför ändå att kommunen har yttersta ansvaret 

samt svarar för kontrollinstrumentet. Vilka insatser som kommunen kan 

konkurrensutsätta enligt LOV framgår av Bilaga 1. 

 

 

3.2 En offentlig tjänst får ny innebörd 

En offentlig tjänst är en offentlig vara eller tjänst vilken ska vara allmängiltigt 

tillgänglig och erbjudas medborgarna i ett samhälle på ett rättvist sätt. Tidigare 

betraktades den offentliga sektorn som de organisationer vilka tillhandahöll offentliga 

tjänster till allmänheten. Finansiering, ägande och drift hörde samman med offentlig 

sektor men idag kan offentliga tjänster tillhandahållas på olika sätt. Offentliga tjänster 

kan ha något visst inslag av finansiering, ägande eller offentliga riktlinjer men det finns 

inte längre ett behov av statligt ägande vid tillhandahållandet av tjänsterna. Under 

senare år har det skett förändring i styrningen, ansvar för styrning och drift av de 

offentliga tjänsterna.  Det har även skett en del strukturella förändringar med en större 

                                                        

5 Nerd, T., Kursansvarig, FE6040 Budget och kvalitativ styrning, Föreläsning 2011-02-03. 
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medverkan av privata sektorn och högre grad av införande av privata sektorns strategier 

för tillhandahållandet av tjänster. (Broadbent och Guthrie, 2008) 

 

Mot denna bakgrund leder resonemanget oss vidare in på New Public Management 

(NPM) samt den lagstiftning som reglerar offentlig verksamhet i en konkurrensutsatt 

miljö. 

 

 

3.3. New Public Management – Förändring i den offentliga sektorn 

Som ett nästa steg i en beskrivning av den offentliga sektorns och äldreomsorgens 

tillkomst (se avsnitt 3.1. Omsorgsbehovets framväxt) ska vi här fortsättningsvis 

beskriva de förändringar som parallellt löpt med den offentliga sektorn och vilka kom 

att kallas NPM. 

 

3.3.1. Bakgrund till förändringar i den offentliga sektorn 

Under 1970-talet försämrades de ekonomiska förutsättningarna i västvärlden till följd av 

en tidigare oljekris och stigande arbetslöshet (Stolt och Winblad, 2009). 

Konsekvenserna blev riktad kritik mot den offentliga sektorn och dess nyttjande av allt 

mer resurser (ibid). Nyliberala tankar menade att den offentliga sektorn var ineffektiv i 

sig och idéer uppstod om att den offentliga sektorn i viss mån skulle avregleras, 

privatiseras och utsättas för ekonomisk konkurrens (ibid). Under 1980-talet infann sig 

ett missnöje mot den offentliga sektorn ”som en följd av ökade köer och bristande 

kvalitet” (Svenskt Näringsliv 2002, s. 20). Det förelåg behov av förnyelse och behov av 

att öppna upp för ökat inflytande och delaktighet inom den offentliga sektorn vilket 

fullbordades genom decentralisering av beslutsfattandet (Svenskt Näringsliv). 

 

Att den offentliga välfärdsstaten förknippats med en välfärdsmodell där offentlig sektor 

dominerar tillhandahållning och finansiering av äldreomsorg förändrades under 1990-

talet (Stolt och Winblad, 2009). Till det hör även faktum att 1990-talet kom att präglas 

av en för kommunerna ansträngd ekonomisk situation (ibid). Decenniet kom att präglas 

av konkurrensutsättning (Almqvist, 2004) med tillväxt av privata alternativ inom 

äldreomsorg (Stolt och Winblad). Svenskt Näringsliv (2002, s. 10) nämner 

kundvalsmodeller som en företeelse som växt fram under årtiondet och beskriver att 

”mångfalden av olika utförare ökat inom det offentligt finansierade välfärdssystemet”. 
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Det som till en början kunde vara en ideologisk fråga med högerallierade politiker i 

spetsen kom emellertid att utveckla ”ett starkt folkligt stöd för att få in fler privata 

alternativ i verksamheten och för att begränsa den offentliga sektorns omfattning” 

(Svenskt Näringsliv, s. 20). 

 

Almqvist (2004, s. 8) beskriver att samlingsnamnet för de ”förändringarna som skett i 

offentlig sektor de senaste två årtiondena är NPM”. NPM kan ses som ett 

samlingskoncept över ”vad som bör känneteckna offentlig förvaltning och ledning” 

(Klausen 1996 i Almqvist 2004, s. 8). Därtill kan tänkas att begrepp såsom styrning som 

del av förvaltning och ledning är nära knutet till NPM.  De centrala delarna vid ett 

införande av NPM ”är bland annat konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och mer 

managementliknande styrning och kontroll” vilket anspelar på att synliggöra 

verksamhetens prestationer och effekter (Almqvist 2006 i Almqvist och Wällstedt 2010, 

s. 41). 

 

Utifrån den ovan nämnda kritiken om den offentliga sektorn som ineffektiv och som 

följd av de ovan nämnda händelseförlopp som bidragit till förändringsprocessen inom 

den offentliga sektorn, kan frågan ställas om vad kommunen faktiskt bör arbeta med? 

Stolt och Winblad (2009) redogör för att den svenska äldreomsorgen under något 

decennium gått från att vara helt offentligt utformad till att idag utgöras av såväl privata 

som offentliga aktörer, allt i enlighet med NPM. Vidare skriver författarna att offentliga 

sektorn bör avstå från själva produktionen av välfärdstjänster till förmån för privata 

aktörer. NPM förespråkar att staten istället ska inrikta sig på själva regleringen och 

finansieringen av verksamheten (ibid). 

 

3.3.2. Vilka argument och motiv ligger bakom privatisering? 

Tillsammans med bristerna i den offentliga sektorns utförande tillkommer faktumet om 

Sveriges åldrande befolkningen. Den åldrande befolkningen ställer ökade krav på den 

offentliga sektorns effektivitet och utformning av god vård och omsorg (Svenskt 

Näringsliv, 2002). ”Situationen gör det nödvändigt med kreativitet och mod att pröva 

nya lösningar” (Svenskt Näringsliv, s. 10). Med tanke på de förändrande 

omständigheterna kan privatisering ses som ett välkommet inslag, både för det 

offentliga och för kunderna. 
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När det gäller beslutsfattande är det politikerna som fattar beslut om vad som ska göras 

i exempelvis en kommun och därefter är det upp till tjänstemännen att verkställa 

besluten (Kastberg, 2010). Forskare har då funnit att tjänstemännens handlingsutrymme 

är relativt stort vilket senare kommit att ifrågasättas (ibid). Som ett första argument till 

privatisering är den idé om att flytta handlingsutrymmet från tjänstemännen till 

kunderna (ibid). Det handlar om att minska förvaltningens inflytande och att öka 

medborgarna inflytande, mot bakgrund av att medborgarna nu mer än tidigare anses 

kunna men också bör kunna påverka sin egen livssituation (ibid). Kastberg (s. 15) 

skriver att argumentationen ”bottnar i tankar om medborgarnas rättigheter”. 

 

Den argumentation som ovan tillskriver medborgarna ett ökat inflytande har olika grund 

beroende på motiv. De motiv som i tidigare forskning anses ligga till grund för att en 

kommun senare tillämpar konkurrensutsättning av den egna verksamheten är bland 

annat; minskade kostnader, ökat lärande genom användning av olika typer av 

leverantörer, möjligheten till att få mer kontroll över resurser, ökad förbättring av 

tjänsternas kvalitet, användarnas tillfredställelse, som ett sätt att motivera anställda och 

en önskan att minska den offentliga sektorns omfattning (Green-Pedersen 2002 och 

Peters 1997 i Stolt och Winblad, 2009). Almqvist och Wällstedt (2010) skriver att motiv 

vid olika organisationsreformer handlar om att fokusera på ekonomi och 

kostnadsproduktivitet.  

 

För att förklara varför en viss kommun har beslutat att införa konkurrensutsättning 

behöver vi känna till kommunens rådande ideologiska åskådning, dess ekonomiska 

situation samt sociala och demografiska faktorer (Stolt och Winblad, 2009). De 

viktigaste variablerna enligt Stolt och Winblad för att förklara den kommunala 

skillnaden är således befolkningstäthet, politisk representation, andel medborgare som 

är lågutbildade samt kommunens skattenivå. Författarnas slutsats är att mer högerstyrda 

kommuner tenderar att införa privata alternativ oberoende av kommunens ekonomiska 

situation. Vidare kommer författarna även fram till att mer vänsterstyrda kommuner 

tenderar att införa privatisering som en följd av antingen en ansträngd ekonomi eller 

med influenser av en angränsande kommun som redan har en hög andel privat 

äldreomsorg. 

 

Privatiseringen av den svenska äldreomsorgen påbörjades som en del i ideologiska och 

ekonomiska grunder i storstadsområdena, men fortsatte sedan i grannkommuner som en 
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följd av angränsande inflytande, det vill säga att vad som fungerat för andra måste 

fungera för oss (Stolt och Winblad, 2009). Det som från början karaktäriserades av att 

vara en högerpolitisk åskådning är idag en mer gränsöverskridande samsyn mellan de 

politiska blocken. ”Socialdemokraterna [har] övergivit sin negativa hållning till 

valfrihet för att mer närma sig Moderaternas syn på valfrihet” (Arnman med flera 2004, 

Skolverket 2003 i Kastberg 2010, s. 13). 

 

3.3.3. Följderna av de NPM-orienterade förändringarna 

Ett resultat av NPM är den betydande ökningen av privata leverantörer av offentliga 

tjänster (Stolt och Winblad, 2009). En bedömning gjordes redan år 2002 då det beskrevs 

att ”intresset för konkurrensutsättning och alternativa driftformer kommer att öka i 

kommuner utanför storstadsregionerna” (Svenskt Näringsliv 2002, s. 21). Vissa av 

”NPM-elementen, till exempel konkurrensutsättning, kan bidra till en produktivare 

verksamhet med en större kostnadsmedvetenhet än tidigare” (Almqvist och Wällstedt 

2010, s. 41). Men därtill skriver Almqvist (2004) att det är svårt att uttala sig om NPM-

konceptet i termer av succé eller misslyckande efter så kort tid som 20 år. 

 

 

3.4. Lagstiftning som reglerar konkurrensutsatt miljö 

Nordgren (2010) redogör i sin forskning om hur utvecklingen i markandsorientering 

inom sjukvården har följt två huvudlinjer, närmare bestämt effektiviseringslinjen och 

patienträttighetslinjen. Effektiviseringen innebar organisatoriska förändringar i form av 

nya tekniker för ekonomistyrning, medan patienträttigheten betonade faktorer såsom att 

ge patienten frihetskänsla samt en det skulle anses som en ”demokratisk och individuell 

rättighet att vara en självbestämmande del av hälso- och vårdprocessen” (Nordgren, s. 

110). I synnerhet handlade utvecklingen om att genom lagstiftning förstärka 

patienternas ställning i sin relation med sjukvården. Nordgren (2003, s. 192) lyfter 

bland annat fram att följden har blivit ett marknadstänk med kundpositionering i fokus, 

där ”den vårdsökande ges ökad delegerad ekonomisk makt, ökat ansvar samt fler 

rättigheter. Budskapet är att se den sjuke patienten som kund och sjukvården som en 

tjänst”. Sjukvården, som tidigare beskrivits som en kollektiv nyttighet, har ändrat 

koncept under 1990-talet till tjänster som ”prissätts, köps och säljs på en intern 

marknad” (ibid). 
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Nordgrens (2003 och 2010) resonemang leder till en presentation av den lagstiftning 

som möjliggör för den enskilde att fritt kunna välja vilken leverantör som ska utföra en 

offentligt finansierad tjänst. 

 

3.4.1. Tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

LOU (SFS, 1992:1528) har möjliggjort att valfrihet har kunnat tillämpats sedan 1990-

talet. ”Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller 

byggentreprenader” (Konkurrensverket 2011, s. 7). Tidigare möjliggjorde LOU att 

kommuner och landsting utifrån ett förfrågningsunderlag kunde konkurrensutsätta delar 

av sin verksamhet. Privata aktörer gavs då möjlighet att lämna anbud och därmed 

”tävla” med andra anbudsgivare. Från och med år 2009 har lagstiftningen förtydligats 

avseende upphandling av hälsovård och socialtjänster, då LOV instiftades. Det som i 

grova drag skiljer LOU från LOV är att den som ”vinner” upphandlingen enligt LOU 

tilldelas kontrakt, medan alla leverantörer som uppfyller de krav och villkor som 

framgår av förfrågningsunderlaget tilldelas kontrakt vid tillämpning av LOV 

(Konkurrensverket, 090706). 

 

Broadbent och Guthries (2008) forskningsstudie belyser hur offentliga förvaltningar 

hålls ansvariga inför staten genom olika system för verksamhetsstyrning. I takt med att 

tillhandahållandet av tjänster flyttas från offentliga till privata aktörer kvarstår de 

offentliga förvaltningarnas åliggande på att kontrollera de verksamheter som inte längre 

utförs i egenregi, men som ändå ligger kvar under offentliga sektorns ansvarsområde. 

 

3.4.2. Tillämpning av Lagen om valfrihetssystem (LOV) 

LOV som trädde i kraft år 2009, gäller då en upphandlande myndighet beslutat att 

tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster (LOV 

1:1§, 1 st.). Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att ”den enskilde har rätt att välja 

den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt 

och tecknat kontrakt med” (LOV, 1:1§, 2 st.). Ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls 

brukaren eller kunden åligger den upphandlande myndigheten. För att bli ackrediterad 

utförare av ovan nämnda tjänster krävs att ”leverantören uppfyller de krav som den 

upphandlande myndigheten bestämt och redovisat i ett förfrågningsunderlag” (Forsberg 

2009, s. 223). Regeringen har utsett Konkurrensverket som tillsynsmyndighet för LOV, 
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vilket innebär att de ska ”uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse 

eller av principiellt intresse” (Konkurrensverket 2008, s. 23). Det är än så länge frivilligt 

för kommuner att införa valfrihetssystem inom de verksamheter som presenteras i 

Bilaga 1, medan det är obligatoriskt för hälso- och sjukvårdsverksamheten inom 

landstingen. 

 

 

3.5. Offentlig och privat sektor 

I följande avsnitt belyses övergripande skillnader och likheter mellan offentlig och 

privat sektor, i avseende på bland annat ägarförhållanden, vinstsyfte, mål, medel samt 

lagstiftning. 

 

3.5.1. Skillnader mellan offentlig och privat sektor – ur ett forskningsperspektiv 

Den offentliga sektorn skiljer sig från den privata sektorn i avseende på förhållandet till 

bland annat ägarna, kunderna, lagstiftning och till ekonomin. Boyne (2002) bedömer att 

den huvudsakliga skillnaden mellan den offentliga och privata sektorn är ägandeskapet. 

Privata företag ägs av entreprenörer eller av aktieägare, vars ekonomiska incitament 

bland annat är att få så optimal avkastning på sina aktier som möjligt. Därtill kommer 

även incitament förenade med bonussystem, där anställdas löner är kopplade till 

företagets framgång. ”Det faktum att verksamheter i högre grad drivs med en 

målsättning att tjäna pengar skapar både direkt och indirekt förutsättningar för att hålla 

tillbaka kostnader och utnyttja insatta resurser effektivt” (Andersson 2002, s. 26). 

 

Den offentliga sektorn ägs av kollektivet vilket omfattar stat, kommun och landsting. 

Då verksamheterna styrs av politiska processer och beslut, överskuggas de ekonomiska 

incitamenten till förmån för det politiska systemet. Vidare finns det inte heller något 

direkt belöningssystem i den offentliga sektorn, vilket kan påverka den organisatoriska 

effektiviteten negativt. Den andra skillnaden Boyne (2002) belyser riktar han mot ett 

större risktagande för den privata sektorn med hänvisning till konkurs, vilket innebär att 

ägarnas kapital kan komma att äventyras. Intäkterna styrs av kundtillströmningen, vilka 

är avgörande för företagets fortlevnad. Till skillnad från den privata sektorn är den 

offentliga sektorn inte lika känslig för rådande marknadssituation, då finansieringen 

sker via beskattning. Det ägandeskap och risktagande som förekommer i den privata 
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sektorn, anser Boyne leda till en mer effektiv organisation relativt den offentliga 

sektorn. 

 

Besley och Ghataks (2003) forskningsstudie lägger tyngdpunkten på att sudda ut 

gränsdragningen mellan den offentliga och privata sektorn, och därmed minimera 

fokuseringen på ägandeskapet. De menar att bonussystem i sig leder till ökad 

effektivitet, men endast upp till en viss gräns. Ett bonussystem kan samtidigt innebära 

att en anställd enbart fokuserar på så hög inkomst som möjligt, på bekostnad av 

organisationens verksamhet. Det vikiga är att anställda matchas med rätt uppdrag och 

med rätt kunder för att på så sätt nå ökad effektivitet. Resonemanget ligger till grund för 

utvecklingen av ökad decentralisering och valfrihet inom den offentliga sektorn (ibid). 

 

Med Boynes (2002) samt Besley och Ghataks (2003) teori som bakgrund, kommer 

följande avsnitt att beskriva övergripande likheter och skillnader mellan offentlig och 

privat sektor. Vidare belyses skillnader som härrör hemtjänstverksamhet i egenregi 

respektive privat regi. 

 

3.5.2. Skillnader i avseende på mål, medel, vinstsyfte samt lagreglering 

Den offentliga sektorn styrs inte utifrån vinstmål, utan drivs av att uppnå ett 

välfärdssamhälle för medborgarna. I den privata sektorn är det lönsamhet som är målet 

och verksamheten är medlet för att uppnå lönsamhet
6
. Det råder motsatt förhållande i 

den offentliga sektorn, där verksamheten är målet och pengar är medlet för att nå målet 

med att bedriva en fungerande verksamhet
7
. Som en skillnad kan ses de olika lagar som 

reglerar den offentliga och privata sektorn. Offentliga sektorn styrs av KomL vilken 

reglerar bland annat att kommuner och landsting inte får bedriva verksamhet i 

vinstdrivande syfte, utan får enligt självkostnadsprincipen ”inte ta ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 

landstinget tillhandahåller” (KomL 8:3 c §). 

 

KomL reglerar krav på god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting. Med 

god ekonomisk hushållning menas ”att varje generation minst ska bära kostnaderna för 

den kommunala verksamhet som den använder” (Phelps 1961, Brorström med flera 

                                                        

6 Nerd, T., Kursansvarig, FE6040 Budget och kvalitativ styrning, Föreläsning 2011-01-24. 
7 Nerd, T., Kursansvarig, FE6040 Budget och kvalitativ styrning, Föreläsning 2011-01-24. 
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2005, Bergman 2008, Donatella 2010 i Donatella och Tagesson 2010, s. 58). 

Regleringen avser att ”kommuner och landsting ska upprätta mål som är kopplade till 

god ekonomisk hushållning för både finanserna och verksamheten” (Donatella och 

Tagesson, s. 56-57). Vad som väntar i framtiden med den åldrande befolkningen och 

dess stigande förväntningar innebär för den offentliga sektorn att det kommer vara 

”svårt att hålla nere kostnaderna på en nivå som är förenlig med god ekonomisk 

hushållning” (SKL 2011, s. 27). Det som även kan ses som en skillnad är att KomL 8:4 

§ ställer krav på att kommuner och landsting inför varje kalenderår ska upprätta en 

budget. Vidare ställs krav på budget i balans, det vill säga att budgeten skall upprättas 

så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det som i huvudsak reglerar den privata 

sektorns verksamhet och ekonomi är Aktiebolagslagen (SFS, 2005:551, ABL), Lagen 

om handelsbolag och enkla bolag (SFS, 1980:1102), Årsredovisningslag (SFS, 

1995:1554, ÅRL) samt Bokföringslagen (SFS, 1999:1078, BFL). 

 

3.5.3. Skillnader mellan hemtjänstverksamhet i egenregi respektive privat regi  

För privata aktörer som erbjuder hemtjänst elimineras den riskfaktor som kan kopplas 

till kundernas betalningsförmåga. Oberoende om kunderna får sina biståndsbedömda 

insatser utförda av kommunal eller privat utförare, åligger det kommunen att 

administrera kundfaktureringen och tillika kravhanteringen. Det innebär att kommunen 

bekostar eventuella kundförluster oberoende av utförare. En explicit skillnad mellan 

privata och offentliga utförare inom hemtjänstverksamhet är deras motiv och 

skyldigheter. En privat leverantör är i högre grad beroende av att erövra 

markandsandelar för att nå lönsamhet, men eventuell begränsning kan utgöras av ett 

kapacitetstak. Med kapacitetstak menas att den privata leverantören i kontraktet uppger 

sina maximala åtaganden för hemtjänstuppdrag
8
.  För kommunens del handlar det 

istället om ett yttersta samhällsansvar samtidigt som kommunen fungerar som en garant 

i form av att ett ”beredskapsalternativ”, om privata leverantörer inte utför sina uppdrag 

till fullo. 

 

3.5.4. Likheter mellan offentlig och privat sektor 

Ett par nämnvärda likheter mellan offentlig och privat sektor är för det första att såväl 

externa som interna utförare ska leva upp till de krav som ställs i 

                                                        

8 Johansson, B., Kommunjurist, FE6260 Ekonomisk styrning av verksamhetsprocesser och offentlig 

upphandling inom offentlig förvaltning, Föreläsning 2011-03-17. 
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förfrågningsunderlaget. För det andra ska den avgift som brukaren betalar för utförda 

hemtjänstinsatser vara lika. Det innebär att oberoende av utförare ges det ingen 

möjlighet att konkurrera om timpriset. För det tredje är den ersättning som utgår från 

kommunen till extern och intern utförare lika för utförda hemtjänstinsatser och 

utformad för att täcka de kostnader som genereras. Frågan är dock hur ersättningen 

används? Termer som resursineffektivitet och kostnadsdrivare kan ha en inverkan på 

huruvida ersättningen används ändamålsenligt eller ej.  

 

 

3.6. Teoretisk modell 

Här nedan presenteras de två teoretiska modeller från vilka vår uppsats utgår från. 

Modellerna visar de olika samband vi försöker förklara med vår studie. Först 

åskådliggörs Luft och Shields (2003) teoretiska modell vilken beskriver sambandet 

mellan förändrad konkurrens och kostnadsbaserad prissättning av offentliga tjänster 

och förändrad effektivitet (se Figur 1). Modellen är i sin tur baserad på Cavalluzzo et al 

(1998) forskningsresultat som tyder på att förändringar i effektivitet och 

kostnadsfördelningar är relaterade till en konkurrensutsatt miljö. Det betyder att vid 

ökad konkurrens och prissättning av offentliga tjänster kommer effektiviteten i 

verksamheten öka. 

 

Figur 1. Modell ur Luft och Shields (2003), baserad på Cavalluzzo et al (1998). Modellen 
beskriver sambandet mellan konkurrens och kostnadsbaserad prissättning av offentliga tjänster 
och effektivitet. 

 

Modellen är tillämpbar för uppsatsen då uppsatsens syfte är att förklara hur 

konkurrensutsättning av hemtjänst påverkar kommuners effektivitet vid tillämpning av 

valfrihetssystem. Syftet med uppsatsen är tillika att förklara effekterna av hur ekonomi- 

och verksamhetsstyrning i kommunen påverkar effektivitet vid ett införande av 

valfrihetssystem. För att förklara relationen mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning 

och effektivitet vid konkurrens utgår vi i denna uppsats ifrån en forskningsstudie av 

Cunningham (1992). Cunningham beskriver i sin studie att den modell han presenterat 

inte är generaliserbar då den enbart testats på tre företag inom transportsektorn. För att 
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passa vårt syfte har vi förändrat variablerna varpå nästa modell endast baseras på 

Cunninghams forskning (se Figur 2). 

 

Figur 2. Modell baserad på Cunningham (1992). Konkurrenssättning påverkar förhållandet 
mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning och effektivitet. 

 

Val av teorimodeller grundas på det faktum att ett införande av valfrihetssystem i 

enlighet med LOV antas vara applicerbart för ovan angivna modeller om konkurrens. 

Det vi fortsättningsvis vill förklara i uppsatsen är om det finns något stöd för 

modellerna inom den ”mjuka” tjänstesektorn. Teoriavsnittet fortsätter med en 

presentation av de olika variablerna som ligger till grund för utformningen av 

hypoteser. 

 

 

3.7.  Variabeln ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Ekonomistyrning kan beskrivas utifrån finansiella och icke-finansiella mått vilket 

åskådliggörs nedan. Vi väljer därtill att belysa verksamhetsstyrning utifrån kund, 

medarbetare och utveckling. Avsnittet avrundas med exempel på hur ett balanserat 

styrkort kan användas i en organisation. 

 

3.7.1. Ekonomistyrning med inriktning på finansiella och icke-finansiella mått 

”Alla styrs vi av ekonomin, fast på olika sätt och i olika sammanhang” (Greve 2009, s. 

19). Den offentliga sektorn styrs med utgångspunkt i politiska processer och beslut, 

medan den privata sektorn fokuserar på ekonomiska förhållanden. Ekonomistyrningen 

grundar sig på att ett faktiskt uppmätt utfall jämförs med ett planerat utfall, eller 

närmare bestämt redovisningen ställs i relation till budgeten
9
. I nationalencyklopedin 

(1991) definieras ekonomistyrning som ”avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

                                                        

9 Nerd, T., Kursansvarig, FE6040 Budget och kvalitativ styrning, Föreläsning 2011-01-24. 
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befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” (Greve 2009, s. 22). I 

begynnelsen hade ekonomistyrningen sin tyngdpunkt på finansiella mål i form av 

nyckeltal, med andra ord sådana mål som kunde mätas i monetära enheter. Som 

exempel kan nämnas soliditet, räntabilitet, likviditet samt vinstmarginal. 

 

Under de senaste decennierna har begreppet ekonomistyrning vidgats i omfattning, 

genom att även innefatta icke-finansiella mått för att nå uppsatta mål (Greve, 2009). En 

fullständig och framgångsrik styrmodell kräver fokus på både ekonomi och verksamhet, 

vilket innebär att det måste ske en balans mellan finansiella och icke-finansiella 

nyckeltal
10

. Nyckeltal sätts nu i ett flerdimensionellt perspektiv, där kvantitativa 

resultatmått kombineras med kvalitativa. Som exempel på icke-finansiella nyckeltal kan 

nämnas att mäta tidsåtgången för olika arbetsmoment inom en viss yrkesprofession eller 

att mäta andelen reklamationer i förhållande till totalt antal leveranser
11

. 

 

Almqvist (2004) förstärker ovanstående resonemang om styrning med att verksamheten 

bör ha klart för sig vad som ska uppnås och att formulerade mål ska vara mätbara. I sin 

forskningsstudie fann Almqvist inga mätbara mål för den konkurrensutsatta 

äldreomsorgen i Stockholm stad. Istället fann han allmänt formulerade mål om hur 

saker och ting ska uppnås vilka var utformade på ett icke mät- och uppföljningsbart sätt. 

 

3.7.2. Verksamhetsstyrning med inriktning på kund, medarbetare samt utveckling 

Till ekonomistyrning finns en naturlig koppling till begreppet verksamhetsstyrning, där 

kärnan är processorientering vilken ägnar större uppmärksamhet åt frågor om hur det 

faktiska arbetet utförs i företaget (Lindvall, 2001). Kundfokus, medarbetarnas 

deltagande samt kontinuerlig utveckling är tre vanligt förekommande utgångspunkter i 

en framgångsrik och modern verksamhetsstyrning (ibid). Kundfokusering kan ske 

genom att satsa på kvalitet, skapa förtroende och pålitlighet samt bygga långsiktiga 

kundrelationer vilket oftast innebär värdeskapande för kunden. Medarbetarna har en 

central roll i en organisation, då deras delaktighet och engagemang är en bidragande 

orsak till organisationens utveckling och framgång. Den kontinuerliga utvecklingen 

innefattar att ständigt försöka förenkla och förbättra vardagsrutiner samt hitta 

effektiviseringsmöjligheter. 

                                                        

10 Igelström, B., Universitetslektor, FE6056 Ekonomistyrning, Föreläsning 2010-11-25. 
11 Igelström, B., Universitetslektor, FE6056 Ekonomistyrning, Föreläsning 2010-11-25. 
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Kan vi koppla styrningen till vad som driver politiken till att lämna över delar av den 

offentliga kärnverksamheten till privata utförare? Svaret tror vi finns i en förändrad 

styrfilosofi inom den offentliga sektorn, likt den som förekommer inom näringslivet. 

Det är därmed av stor betydelse att offentliga sektorn anpassar sin ekonomi- och 

verksamhetsstyrning till rådande omständigheter. Företag har gått från att bedriva 

”verksamhet internt hierarkiskt, uppifrån och ned” men nu bedrivs den ”utifrån kund 

och inåt i företaget” (Lindvall 2001, s. 112). Fokus ligger nu i att skapa värde för 

kunden och det i kombination med en politisk vilja att konkurrensutsätta den 

kommunala verksamheten då det i grunden finns kritik mot den offentliga produktionen. 

En effekt av detta har blivit att offentliga sektorn ej varit tillräckligt lyhörda mot 

kunderna utan istället lyssnat mer på organisationen
12

. 

 

Nordgrens (2003) forskningsstudie tydliggör hur begreppet marknadstänkandet har 

stiftats inom sjukvården. Han menar att den ekonomiska drivkraften har fått stor 

sprängkraft då patienten, eller snarare kunden, framställs som ett ekonomiskt värde i 

form av en intäkt. Det har således lett till att den offentliga sektorn börjat tänka i termer 

av marknadsekonomi, ”där pris, utbud och efterfrågan av tjänster avgörs av kunder och 

producenter på en marknad” (Nordgren, s. 188). Följaktligen innebär det att en 

”traditionell befolkningsrelaterad budgetstyrning som utgår från en ekonomisk ram” är 

på väg att fasas ut (ibid). 

 

3.7.3. The balanced scorecard – Det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet (BSc) är en styrmodell som möjliggör att lättare beskriva 

verksamheten samt skapa förståelse för hur sambanden ser ut för att nå uppsatta mål 

(Igelström, 2009). Fem fokusområden eller perspektiv bildar basen för BSc; Human-, 

utvecklings-, process-, kund- samt finansiellt perspektiv (ibid). Intentionen med BSc är 

att utifrån perspektiven finna balans mellan finansiella och icke-finansiella mått, mellan 

intern och extern redovisning samt mellan utfallsmått och drivande mått. Slutligen är 

även avsikten är koppla ihop korta och långa tidsperioder. Utgångspunkten för BSc är 

att organisationen utifrån de olika processerna, sätter upp mätbara strategiska mål (ibid). 

Vidare innebär BSc att identifiera vad det är som skapar framgång i organisationen samt 

vad som orsakar utfallet, med andra ord att hitta orsakssamband.  

 

                                                        

12 Nerd, T., Kursansvarig, FE6040 Budget och kvalitativ styrning, Föreläsning 2011-02-03. 
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Aidemark (2005, 2008) beskriver i sin forskning vilka effekter som uppkom då Region 

Skåne i ett upphandlingsförfarande i samband med en privatisering av ett sjukhus, 

ställde krav på Balanserat styrkort som styrnings- och uppföljningsinstrument. Kravet i 

avtalet innebar att den private entreprenören skulle använda balanserat styrkort för att 

styra verksamhetens uppdrag och målsättning. Tillika utgjorde BSc verktyget för 

Region Skånes utvärdering och kostnadskontroll av uppdraget, samt för den 

ersättningsmodell som infördes. I de mål som formulerades i BSc fokuserades det på 

varken volymer såsom antalet vårddagar, vårdtillfällen eller läkarbesök. Istället var 

målsättningen ”att inom givna ekonomiska ramar tillhandahålla en individ- och 

hälsoinriktad närsjukvård som leder till trygghet och hälsa för [medborgarna]” skriver 

Aidemark (2008, 2005, s. 11). 

 

Forskning visar på att samverkan mellan offentlig uppdragsgivare och privat utförare 

kan ses som en komplex marknadslösning, och som kan skapa svårigheter i fråga om 

styrning och information. Som exempel kan nämnas faktorer som framtidens ovisshet 

samt att privata utförare styrs av sitt egenintresse. Aidemark (2008, 2005, s. 23) menar 

att kravet på BSc bidrog till att privatiseringen av sjukhuset kunde genomföras i en 

”positiv atmosfär som underlättade den strategiska förändringen”. Mot denna bakgrund 

visar Aidemarks (2008, 2005, s. 23) forskning att ”det går att utforma ett 

ersättningssystem som inte driver volymökningar och som samtidigt stimulerar 

entreprenören att bevaka patientnöjdhet och att upprätthålla vårdkvalitet”. Tillika visade 

det sig att kravet om att tillämpa BSc gav en betydligt lägre kostnadsutveckling för den 

privata sjukvården än den sjukvård som drevs i offentlig regi. Till skillnad från tidigare 

forskning presenterar Aidemark i sin studie att en övergång från offentlig till privat regi 

inte behöver betyda svårigheter och marknadsmisslyckanden. 

 

 

3.8. Variabeln konkurrens 

Då flera säljare eller aktörer verkar på samma marknad och utför likvärdiga tjänster 

uppstår konkurrens. Till följd av införande av LOV blir det alltmer vanligt att den 

kommunala hemtjänstverksamheten befinner sig i en konkurrensutsatt miljö. Av 

Sveriges totala 290 kommuner visar uppgifter från SKL (2011) att det i dagsläget finns 

82 kommuner med valfrihetssystem i drift, och ytterligare 73 kommuner som fattat 

beslut om att införa LOV. Winblad et al gjorde år 2009, på uppdrag av SKL, en 

omfattande rapport om kundval i hemtjänsten där de beskriver att ”[k]undvalssystemen 
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syftar till att stärka patienternas och brukarnas inflytande över den vård och omsorg 

som ges och att få utförarna att utveckla och förbättra sina tjänster genom att de måste 

arbeta i konkurrens med varandra” (Winblad et al 2009, s. 2). 

 

3.8.1. Effekter av konkurrens 

Forskningsresultat tyder på att förändringar i effektivitet är relaterade till en 

konkurrensutsatt miljö. ”Konkurrens stimulerar […] till en bättre användning av 

samhällets resurser, [och] gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden” 

(Konkurrensverket, 110217). Vidare beskriver Konkurrensverket att målet ”för den 

svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens 

som är till nytta för konsumenterna” (ibid). Den fråga som Andersson (2002, s. 38) 

ställer sig är ”leder konkurrensutsättning av produktionen av offentligt finansierad 

verksamhet till systematiska besparingar”? Anderssons härleder svaret till den studie 

som gjordes av den australiensiska ”Industry Commission” i mitten av 1990-talet. 

Undersökning omfattade 203 studier från olika länder där variabeln ”kostnadsbesparing 

vid konkurrensutsättning av offentlig verksamhet” studerades. Studien visade att 

kostnadseffektiviteten varierade kraftigt och hälften av studierna visar på besparingar på 

mellan 10–30 procent. Andersson refererar även till den studie som gjorts under 1990-

talet om konkurrensutsättning inom äldreomsorgen i Sverige, som visar på att ”en trend 

med relativt stora kostnadsökningar brutits”. Studien påvisade även att kommunala 

utförare är mer effektiva nu än innan intensifieringen av valfrihetsreformer. 

 

Dahlgren (i en rapport från Svenskt Näringsliv 2003) belyser kort- och långsiktiga 

effekter i samband med privatisering. Konkurrensutsättning som leder till omedelbara 

kostnadsminskningar, medför oftast att minskningarna avtar successivt med åren, eller 

är av engångskaraktär. Ur ett medborgareperspektiv kan funderingar huruvida 

kostnadsbesparing genererar lägre kommunalskatt vara relevanta. Dahlgren (2003) tror 

snarare att eventuella ”vinster” stannar kvar i den offentliga organisationen och 

omfördelas till andra områden. Tilläggas kan att ovanstående studier i huvudsak handlar 

om offentlig verksamhet som konkurrensutsatts via anbudsupphandling. 
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3.8.2. Effekterna om hot av konkurrens  

Under årens lopp har en rad utvärderingar och jämförelser av privat och offentlig 

förvaltning genomförts. Almqvist (1999) upplever att resultaten vanligtvis indikerar på 

att verksamhet i konkurrensutsatt miljö är mer kostnadseffektiv än icke-

konkurrensutsatt verksamhet. Utvärderingarna visar också att det är själva 

konkurrensen, oberoende av ägarförhållandet, som främjar effektivitet. Det har också 

tagits fram teorier som tyder på att det är hotet om konkurrensen, inte konkurrensen i 

sig, som ger drivkrafter. Med det menar Baumol, Panzar och Willig (1988 i Almqvist, 

1999) att en verksamhet måste agera effektivt, för att potentiella konkurrenter ska 

intresseras av att erövra marknadsandelar. Sammantaget för teorierna kan sägas att 

möjligheten för konkurrens inom offentlig förvaltning, i kombination med hotet av 

privata aktörer att eventuellt komma in på marknaden, är det bästa sättet att garantera 

effektivitet i de tjänster som tillhandahålls. Vidare menar Almkvist att teorin pekar på 

att kostnadsminskningar i hans studie kan förklaras dels av allmänna besparingskrav, 

men även om hot om konkurrens.  

 

3.8.3. Effekter av konkurrens – med avseende på förändrade volymer 

Almqvist (1999) belyser även att antalet årsarbetare inom den kommunala vården 

påverkas då verksamheten blir konkurrensutsatt. Hur upplever den kommunala 

vårdpersonalen sin situation vid konkurrens? Tänkbara konsekvenser bland personalen 

menar Almqvist kan vara förändringar i attityd och beteende, och omfattningen är 

beroende på hur mycket organisationen stödjer den nya situationen. Teorierna baseras 

på kommunal verksamhet inom äldreomsorg som konkurrensutsatts genom LOU under 

1990-talet. En utmaning för den kommunala verksamheten består i att styra 

verksamhetens budget i förhållande till rådande volymstorlek. Övertalig vårdpersonal 

för kommunen kan komma att bli ett faktum! 

 

 

3.9. Variabeln prissättning  

Här nedan presenteras teoretiska aspekter vad gäller det behov som uppkom att utveckla 

kostnadsberäkning och prisinformation då den offentliga sektorns verksamhet blivit 

konkurrensutsatt. Vidare presenteras hur ersättning ska utgå samt vilka effekter tidigare 

forskare stött på vad gäller variabeln prissättning. 
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3.9.1. Behovet av att utveckla kostnadsberäkning och prisinformation 

Innan den egna verksamheten blev konkurrensutsatt fördelades resurser genom 

anslagsfinansiering (Brorström med flera 1995, Hood 1991 i Kastberg, 2010). Då 

verksamheten blev utsatt för konkurrens tillkom ett behov av att utveckla 

kostnadsberäkning och prisinformation (Broadbent och Guthrie, 2008). En fråga att 

ställa sig är vilken ersättningsnivå som ska utges till de egna respektive de privata 

utförarna för utförda tjänster? En viktig aspekt att uppmärksamma vid valfrihetssystem 

är hur resursfördelningen ska gå till och en idé är att resurserna ska fördelas utifrån de 

val brukarna gör (Kastberg, 2010). ”Inom hälso- och sjukvården inleddes redan på 

1990-talet, frikopplat från idén om valfrihet, arbetet med att specificera prestationer” 

(Kastberg, s. 39). Den problematik som då uppkom låg i själva specificeringen av vad 

en prestation var samt vilket pris en prestation skulle få (Kastberg). 

 

3.9.2. Ersättning via prestation 

I samband med NPM har idéer uppkommit om att ersätta eller komplettera den tidigare 

rambaserade ersättningen med en så kallad aktivitetsbaserad ersättning (Jakobsen, 

2009). Aktivitetsbaserad ersättning är ett centralt inslag i NPM och har under de senaste 

decennierna ersatt rambaserad ersättning med förhoppningen om att uppnå ökad 

effektivitet (ibid). En grundläggande idé inom NPM är att den offentliga sektorns 

styrning bör baseras på ekonomiska incitament och prestationer (Hood 1991, 4-5 i 

Jakobsen, 2009). Rambaserad ersättning fördelas för en viss budgetperiod genom en 

budgetram som i förväg fastställts genom objektiva parametrar som till exempel antal 

patientplatser eller liknande (Jakobsen, 2009). För hemtjänst kan en sådan parameter 

liknas med volymer i form av antal biståndsbedömda timmar inom ett distrikt. I ett 

ersättningssystem baserat på aktivitetsbaserade ersättning utgår kompensation beroende 

på aktivitet (ibid). Då kommunen satts i en ny position och måste gå in mer på djupet i 

sin egen verksamhet, uppstår helt nya krav på mått baserade på antingen uppmätt utförd 

aktivitet, biståndsbedömd tid eller utförd tid (Törnvall och Eklund, 2009). 

 

Törnvall och Eklund (2009, s. 5) skriver att ”[v]alfrihet enligt LOV förutsätter en 

övergång till ett prestationsbaserat ersättningssystem”. Vidare fortsätter författarna att 

”[b]rukarnas behov av insatser och biståndsbeslut [därför måste] uttryckas i ett givet 

antal timmar/aktivitet med en viss ersättningsnivå” (ibid). För att beräkna 

ersättningsnivån ska ett antal påverkansfaktorer räknas samman. De olika 
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påverkansfaktorerna är personalkostnader, övriga kostnader, administrations- och 

ledningskostnader samt kringtid. Vad gäller personalkostnader så har de direkta 

personalkostnaderna haft inverkan ”för att beräkna ersättningsnivån för hemtjänst” 

(Törnvall och Eklund, s. 16). Övriga kostnader innefattar hyra och material. Vad gäller 

hyran tas hänsyn vid beräkning till storleken på hemtjänstens hyres- och lokalkostnader 

och vad gäller material till storlek på ”kostnaderna för diverse som används i 

hemtjänsten” (ibid). I fråga om administrations- och ledningskostnader beräknas 

ersättningsnivån utifrån aspekter såsom kostnader för ”kommunens administration och 

socialtjänstens verksamhetsledning” och kostnader för andel av kommunens ledning 

tillhörande hemtjänst (ibid). Kringtid ”[b]estäms med hänsyn till geografiska faktorer 

(gång- och restid) samt tidsåtgång för arbetsplatsträffar/möten, kompetensutveckling 

och dokumentation” (Törnvall och Eklund, s. 19). 

 

3.9.3. Effekter av prissättning 

Syftet med aktivitetsbaserad finansiering är att skapa en marknadsliknande situation där 

producenterna ges incitament att producera så mycket som möjligt för att på så sätt öka 

effektiviteten (Kastberg och Siverbo, 2007). Tidigare forskning indikerar ”att om 

intäkterna för en verksamhet knyts till prestationer på ett eller annat sätt, ökar det 

verksamhetens intresse för att ta till sig nya brukare” (Anell 2004, Brorström med flera 

1997, Kastberg och Siverbo 2007 i Kastberg 2010, s. 39). Forskning visar även på att 

verksamheter som gått från att tidigare ha beräknat ersättning via budgetram till att nu 

beräkna ersättning via aktivitetsbaserad finansiering har kunnat öka sin produktivitet 

(Gerdtham et al 1999 i Kastberg och Siverbo, 2007). Kastberg och Siverbo (2007) drar 

slutsatsen att aktivitetsbaserad finansiering leder till ökad produktivitet och kortare 

väntetider, men också till problem med totala kostnader.  

 

Riskerna som föreligger vid syfte att öka produktiviteten är att kvaliteten ska bli lidande 

(Forsberg et al 2002 i Kastberg och Siverbo, 2007). Att ha i åtanke är att 

kvalitetsaspekten är av särskild vikt vid hälso- och sjukvårdsinsatser. En påtaglig 

indikator som påvisar effekterna av kvaliteten är det faktum att skadeståndsanspråken 

ökade tillsammans med ett större missnöje med vården (ibid). Detta förekom i samband 

med införandet av aktivitetsbaserad finansiering (ibid).  
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3.10. Variabeln Effektivitet 

Utgångspunkter för att beskriva effektivitetsvariabeln presenteras här under som de sätt 

vilka effektivitet kan mätas på. Därefter ges förslag på hur Lean Produktion kan påverka 

effektivitet. 

 

3.10.1. Att mäta effektivitet 

Effektivitet kan mätas med faktiska uppgifter om in- och utmatning eller genom 

faktorer som teoretiskt förväntas förklara korrelerade samband med effektivitet 

(Jakobsen, 2009). Relationen mellan monetär inputs och outputs kallas 

”kostnadseffektivitet” (Hollingsworth 2008, Farell 1957 i Jakobsen, 2009). Kommuner i 

Sverige har allt mer börjat utforma sitt arbetssätt likt privata sektorn (Persson och 

Westrup, 2009). Till följd av detta har kommunerna efter hand anammat mer 

affärsmässiga principer, kostnadsberäkning samt konkurrens vilka ses som viktiga 

förutsättningar för att en verksamhet ska kunna uppfylla sina mål på ett effektivt sätt 

(Blom 1998, Walsh 1995, Wolmesjö 2005 i Persson och Westrup, 2009). Men hur vet 

vi att en kommun uppfyller sina mål på ett effektivt sätt? Hur kan effektivitet mätas? 

Svaret beror på om det är den inre eller den yttre effektiviteten vi vill åt.  

 

Inre effektivitet, det vill säga hur saker görs, hänvisar till volymmått, kostnadskontroll 

och processer (Nordgren, 2009). Med andra ord, det som presteras kan mätas allt 

eftersom det resulterar i någon producerad volym eller liknande. Den inre effektiviteten 

bör uttryckas ”som att det skall ske en ökad produktivitet som avspeglas i lägre 

kostnader. Istället handlar argumenten om att mer service skall erhållas för samma 

mängd resurser” (Edebalk och Svensson 2005 och Kastberg 2005 i Kastberg 2010, s. 

16). På liknande sätt uttrycker Nordgren (2009) att inre effektivitet handlar om att öka 

kostnadseffektiviteten utan att minska kvaliteten. Resurserna ska alltså användas ”på ett 

optimalt sätt” (Kastberg 2010, s. 16). Yttre effektivitet, det vill säga att göra rätt saker, 

”handlar om att den verksamhet som bedrivs är ändamålsenlig och att det som 

produceras är det som efterfrågas” (ibid). Inom hälso- och sjukvård handlar det om att 

undvika onödigt lidande och dödsfall samt att undvika onödiga väntetider (Nordgren, 

2009). Den tid som personal finns att tillgå innebär därmed kortare väntetider och 

skapar med detta ett värde för kunden (ibid). 
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Ett sätt att definiera effektivitet inom kommunen är ”att knyta det till de politiska mål 

som kommunen formulerat och definierat det som måluppfyllelse i förhållande till 

resursåtgången” (SKL 2011, s. 27). Effektiviteten får då ”en direkt koppling till den 

demokratiska processen” (ibid). Att ha i åtanke är hur ambitiöst kommunen har 

definierat målen där det genast kan bli skillnader mellan två kommuners måluppfyllelse 

beroende på ambitionen (SKL). 

 

3.10.2. Lean Produktion 

Lean innebär ”att på ett effektivt sätt använda resurserna för att skapa värde för kunden, 

det vill säga att göra rätt saker och [att] minimera slöseri” (Blücher, Öjmertz, Braun och 

Kessiakoff 2008, s. 17). Begreppet Lean Produktion fokuserar på att effektivisera 

verksamhet både inom den privata och den offentliga sektorn med effekter såsom 

minskad ledtid, förbättrade rutiner i arbetet, kvalitetsförbättringar och lägre kostnader 

(Kollberg, Dahlgaard och Brehmer, 2007). Leans framgångskoncept är att främst 

fokusera på icke-värdeskapande delar, och på så sätt kunna frigöra resurser som i utbyte 

kan skapa utveckling och tillväxt i organisationen (Blücher et al 2008, s. 11). Syftet är 

att hitta icke-värdeskapande delar vilka kan klassificeras som ”slöseri”, såsom bland 

annat överproduktion, lager, överflödiga transporter samt medarbetarnas outnyttjade 

kreativitet. Det första steget vid ett införande av Lean Produktion inom vårdsektorn är 

att kunden måste identifieras så utförare av tjänster vet vad kunden efterfrågar 

(Womack och Jones 2003 i Kollberg et al, 2007). 

 

”Målet med Lean är att bli snabbare, bättre och billigare för sina kunder än vad 

konkurrenterna är” (Blücher et al 2008, s. 25). Om vi ser till hemtjänstverksamhet kan 

vi formulera det så att brukaren erhålls en så god kvalitativ omvårdnad och service som 

möjligt, som personalen ska tillhandahålla så resurseffektivt de kan. Lean Produktion 

innebär även att arbetsmoment ska standardiseras för att slöseri på bästa sätt ska kunna 

elimineras (Blücher et al). Det kan tyckas viktigt att brukare inom hemtjänsten får en 

viss standardiserad omvårdnad eller service, var och en efter sitt individuella behov. 

Med olika personal varje dag på besök i brukarens hem kan det lätt bli viss skillnad i 

utförandet av servicen. Frågan kan då ställas om Lean Produktion egentligen är 

tillämpbar inom hälso- och sjukvårdssektorn? Med tanke på att vårdbehovet i Sverige 

växer kan Lean vara en metod för att befria befintliga resurser och fördela dem på bästa 

sätt (Kollberg et al, 2007). Tidigare forskning tyder på att Lean Produktion har en 
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positiv inverkan på produktivitet, kostnad och kvalitet efter att konceptet har 

implementerats i hela organisationen (Miller 2005 i Kollberg et al, 2007). 

 

 

3.11. Utformning av hypoteser 

De två teoretiska modellerna som framställs i avsnitt 3.6. Teoretisk modell ligger till 

grund för utformningen av hypoteser. Modellernas variabler är ekonomi- och 

verksamhetsstyrning, konkurrens, prissättning och effektivitet. Förhållandet mellan 

variablerna har i tidigare forskning analyserats inom hälso- och sjukvårdsområden och i 

Sveriges fall har forskning framförallt gjorts på Landstingets verksamhet. 

Lagstiftningen som ligger till grund för ovan beskrivna forskning avser verksamhet som 

är konkurrensutsatt enligt LOU. Men hur påverkas verksamheter som konkurrensutsätts 

enligt LOV? Av allt att döma verkar området outforskat och då framför allt den 

kommunala hemtjänstverksamheten. Nedan följer fem hypoteser som utgör grunden för 

den empiriska undersökning som vi avser att genomföra. 

 

3.11.1. Är ökning av effektiviteten en engångsföreteelse? 

Almqvist (2004) tror att konkurrensutsättning enbart ger ökad effektivitet första gången 

det införs. Vi undrar om de kommuner som har infört och tillämpar valfrihetssystem 

enligt LOV för hemtjänstverksamhet, tidigare har tillämpat konkurrensutsättning för sin 

hemtjänstverksamhet. Vi väljer därmed att göra följande hypotesformulering; 

 

Hypotes 1: Införandet av konkurrensutsättning leder endast till ökad effektivitet första 

gången det introduceras. 

 

3.11.2. Leder tydligare styrning till ökad effektivitet? 

Nordgren (2003) beskriver hur utveckling av nya tekniker i ekonomistyrning påverkar 

effektiviteten i en konkurrensutsatt miljö. Vi väljer därför att göra följande 

hypotesformulering; 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan förtydligandet av styrning och 

effektivitet i en konkurrensutsatt offentlig miljö. 
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3.11.3. Innebär framgångsrik styrning ökade krav på mätbara mål?  

Enligt Almqvists (2004) och Aidemarks (2008) forskningsstudier uppnås en 

framgångsrik styrning i en konkurrensutsatt miljö bland annat genom att ställa krav på 

vilka mätbara mål som ska uppnås i verksamheten. Vi väljer att göra följande 

hypotesformulering; 

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan framgångsrik styrning och ökade krav 

på mätbara mål i en konkurrensutsatt offentlig miljö. 

 

3.11.4. Leder konkurrensutsättning till en mer kostnadseffektiv verksamhet?  

Almkvists (1999) forskningsstudie indikerar på att verksamhet i konkurrensutsatt miljö 

är mer kostnadseffektiv än icke-konkurrensutsatt miljö. Vi väljer att göra följande 

hypotesformulering; 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kostnadsbesparingar inom 

hemtjänstverksamheten och andelen hemtjänsttimmar som utförs av privat utförare. 

 

3.11.5. Leder prissättning av hemtjänstverksamhet till ökad effektivitet? 

Tidigare sågs hemtjänstverksamhetens aktiviteter inte lika självklart som något som 

kunde prissättas. Kan prissättning av hemtjänstverksamhet bidra till ökad effektivitet? 

Vi väljer att göra följande hypotesformulering; 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan effektivitet och att prissätta 

hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid/utförd tid (ersättningen till 

leverantören). 

 

Ovanstående fem hypotesformuleringar ligger till grund för utformningen av den 

empiriska metoden. De empiriska avsnitten kommer att konkretiseras i nästkommande 

kapitel. 
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4. Empirisk metod 

 

 

I kapitel fyra redogörs för uppsatsens empiriska metod. Först följer en presentation av 

tillvägagångssättet för undersökningen, därefter redogör vi för själva 

datainsamlingsmetoden, urvalet samt operationaliseringen av hypoteser. Därefter 

förklarar vi strategin för vår pilotstudie samt hur vi analyserat svarsfrekvensen och 

bortfallsanalysen. Kapitlet avslutas med kritik mot enkätens utformning samt vilka 

analysmetoder vi avser använda. Empirins validitet och reliabilitet skildras i kapitlets 

olika avsnitt.  

 

 

4.1. Litteratursökning 

Vårt syfte med uppsatsen är att förklara hur konkurrensutsättning av hemtjänst enligt 

valfrihetssystem påverkar kommuners effektivitet. Syftet är tillika att förklara hur 

ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen påverkar effektivitet vid ett införande 

av valfrihetssystem. Utifrån syftet har vi tagit fram relevant litteratur inom området och 

därefter presenterat två teoretiska modeller. För att skapa objektivitet i vår studie har vi 

baserat vår uppsats på vetenskapliga artiklar hämtade från databaser. Vi har i huvudsak 

använt sökord i olika kombinationer relaterade till offentlig sektor, konkurrens, 

styrning, effektivitet samt prissättning. Vidare har vi utgått från myndigheters hemsidor 

och publikationer hämtade från bland annat SKL, Konkurrensverket och 

Socialstyrelsen. Publikationerna har i många fall fört oss vidare in på ytterligare 

relevanta vetenskapliga artiklar och artiklarna har då i synnerhet behandlat den 

forskning som härrör hälso- och sjukvårdsverksamheten inom landstinget. 

Vetenskapliga artiklar samt publikationer från erkända organisationer skapar förutom 

objektivitet, även tillförlitlighet och trovärdighet, med andra ord en stärkt reliabilitet. 

Den befintliga forskning som finns om hur den offentliga sektorn påverkas i en 

konkurrensutsatt miljö ligger därmed till grund för utformningen av våra hypoteser. Då 

LOV infördes så sent som år 2009 grundar sig forskningen övervägande på 

verksamheter som konkurrensutsatts genom LOU. Tillika baseras våra 

hypotesformuleringar på LOU, men vår föreställning är att de hypotetiska sambanden är 

applicerbara på LOV. Följden blir att vi tangerar ett relativt outforskat område. 
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4.2. Datainsamlingsmetod 

I följande avsnitt redogörs för varför vi valt en viss undersökningsmetod och 

undersökningsansats i vår studie. Avsnittet avslutas med en beskrivning av enkätens 

utformning. 

 

4.2.1. Kvantitativ undersökningsmetod 

Då ett större antal kommuner deltagit i vår enkätstudie medför det att vi har underlag 

för att testa våra hypotetiska samband. En undersökning av kvantitativ karaktär 

behandlar numeriska data, där syftet är att ”mäta samband mellan olika variabler” 

(Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund 2001, s. 67). Då kvantitativ undersökning 

har sin utgångspunkt i förutbestämda hypoteser samtidigt som det går att testa olika 

teoretiska antaganden, fann vi denna undersökningsmetod fördelaktigast. Därmed har 

den kvantitativa undersökningsmetoden fått den mest framträdande rollen i vår 

undersökning. Tillika ger metoden möjlighet till att generalisera resultatet och vår 

förhoppning är därmed att kunna förbättra och utveckla befintlig teori.  

 

Det enklaste sättet att samla in kvantitativ data är via enkät, så kallad primärdata, för att 

på så sätt göra statistiska beräkningar utifrån kvantifierbara siffror (Christensen et al, 

2001). Utifrån en webbaserad enkätundersökning har vi valt att samla in data från 

respondenter i kommuner med valfrihetssystem i drift. Enligt kontakt med SKL
13

 visade 

det sig att det vid insamlingstillfället var 82 av Sveriges 290 kommuner som tillämpar 

valfrihetssystem. Vi valde då att rikta oss till dessa 82 kommuner och genomförde 

därmed en totalundersökning. På så sätt ökar möjligheten att stärka resultatets validitet. 

Det som dock kan hota validiteten är en alltför låg svarsfrekvensen. Den främsta 

anledningen till att vi baserade undersökningen på en enkätstudie var möjligheten att nå 

respondenter i de 82 kommunerna oberoende av kommunens geografiska läge. Därtill 

kommer möjligheten att generalisera resultatet då vi vände oss till ett relativt stort antal 

kommuner (Saunders et al, 2009). Arbnor och Bjerke (1994) skriver att standardisering 

innebär att samma fråga ställs till samtliga respondenter. Det som vi vidare upplever 

positivt vid vårt val av undersökningsmetod är att datainsamling via enkät ger upphov 

till ett standardiserat och kvantifierbart resultat vilket understödjer vår analys. Arbnor 

och Bjerke benämner intervjuareffekt som intervjuarens påverkan på respondenten. 

Nämnvärt vid enkätstudier är att respondenten inte blir berörd av någon intervjuareffekt, 

                                                        

13 Bengtsson, G., Projektledare för LOV, SKL, Mailkorrespondens 2011-04-11. 
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och på så sätt förekommer det inte någon påverkan från intervjuaren. Det som åsidosätts 

vid en webbaserad enkätundersökning är för det första möjligheten till dialog med 

respondenten, det vill säga att ej kunna komplettera med eventuella frågor. För det 

andra finns en risk vad gäller respondentens tolkning och förståelse för enkätfrågorna. 

För det tredje finns en överhängande risk för bortfall, vid exempelvis ett för stort antal 

enkätfrågor. Vi upplever dock att de positiva aspekterna vid en enkätstudie vägde 

tyngre än de faktorer som åsidosattes, varpå valet föll på enkätstudie som 

insamlingsteknik. 

 

4.2.2. Undersökningsansatser 

Christensen et al (2001) beskriver fyra generella typer av undersökningsansatser; 

tvärsnitts-, fallstudie-, longitudinell och experimentell ansats. Det som i huvudsak 

skiljer ansatserna åt är främst tidsdimensionen och den analytiska dimensionen. 

Tidsdimensionen har en skiljelinje mellan ett givet undersökningstillfälle, så kallad ad 

hoc, och återkommande undersökningar. Den analytiska dimensionens skiljelinje delar 

in undersökningen i antingen djup eller bredd. 

 

Undersökningar som utförs under en begränsad tidsperiod kännetecknas vanligtvis av 

tvärsnittsstudier (Saunders et al, 2009). En tvärsnittsstudie karaktäriseras av att den 

riktar sig till en specifik målpopulation vid ett givet undersökningstillfälle (Christensen 

et al, 2001). Ytterligare karaktäriseringsdrag för studien är dess bredd samt att 

undersökningsansatsen ej är så kostnadskrävande som övriga (ibid). Longitudinell 

ansats har likt tvärsnittsansatsen en bred analytisk dimension, men med en längre 

tidsdimension för att samla in data vid upprepade tillfällen. En fallstudie medför att data 

samlas in från ett fåtal respondenter men med möjlighet till ett ökat djup i analysen. 

Vidare ger fallstudien inga generaliseringsmöjligheter. Slutligen utmärks experimentell 

ansats av att den är kostsam, tids- och resurskrävande samt ställer krav på både en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp (Saunders et al, 2009). Mot ovanstående 

metodbeskrivning av datainsamling följer en framställning över vilken metod som vi 

fann bäst lämpad för vår undersökning. 

 

Då vi vid en given tidpunkt undersökte hur kommuner upplevde att begrepp såsom 

styrning och effektivitet påverkats sedan införande av LOV valde vi att basera vår 

undersökning på en tvärsnittsansats. Vidare ville vi komma åt 

generaliseringsmöjligheten för att på så vis kunna förklara olika samband mellan 
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variablerna styrning, konkurrens och effektivitet. Med en tvärsnittsstudie gavs sådan 

möjlighet då vi vände oss till ett större antal respondenter och på så vis fångade vi upp 

en bredare analysdimension. Det perspektiv vi åsidosatte med tvärsnittsansatsen var 

möjligheten att kunna analysera den insamlade datamängden utifrån en djupare 

dimension. 

 

4.2.3. Utformning av enkät 

Christensen et al (2001) framställer fördelarna med en webbaserad enkät med faktorer 

som enkel, snabb och kostnadseffektiv. Det som är tidskrävande med webbenkät kan 

dock vara att söka fram e-postadresser till respondenter då det inte finns något komplett 

register. För att samla in data från respondenterna valde vi en insamlingsteknik där vi 

skickade ut en webbaserad enkät via e-post. I följebrevet framgick varför respondenten 

blivit utvald, beräknad tidsåtgång för att besvara enkäten samt information om 

uppsatsens syfte och en länk till vår webbenkät (se Bilaga 2). Saunders et al (2009) 

poängterar vikten av att redan i e-postbrevet fånga respondentens intresse, vilket vi i 

vårt följebrev tog fasta vid. Arbnor och Bjerke (1994) skriver om att utlovad anonymitet 

inte påverkar svarsfrekvensen i någon större utsträckning, trots detta valde vi att 

garantera respondenten anonymitet. 

 

4.2.3.1. Enkätens frågekonstruktion 

För att öka validiteten och reliabilitet i enkätstudien valde vi att använda Christensen et 

al (2001) rekommendationer för frågekonstruktion. Om du med fullständig exakthet 

lyckas mäta det du avser att mäta används begreppet validitet. För att mätningen ska 

anses valid krävs även att reliabiliteten är mycket god. Reliabilitet beskriver Christensen 

et al (s. 290) som ”mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel”.  

Sammanfattningsvis lyfter författarna fram validitet som en mätmetod där liknande 

resultat bör erhållas oberoende av mätmetod. Reliabilitet uppnås om liknande resultat 

erhålls då samma mätmetod används vid upprepade mättillfällen. Hur bör då en enkät 

utformas för att möjliggöra validitet och reliabilitet? Christensen et al pekar på att 

frågeställningarna framförallt ska vara klara och tydliga. På så vis kan frågorna tolkas 

på samma sätt oberoende av vem som svarar och därmed ökar reliabiliteten. Frågorna 

får inte heller vara för långa och för många till antalet. Vidare anser författarna att det är 

viktigt att frågorna inte innehåller ”ord och formuleringar som kan missförstås av 

respondenten” (Christensen et al, s. 150). Det vi tog fasta på vid enkätutformningen var 
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framförallt att få respondenten att tolka och uppfatta frågorna och påståendena på ett 

likartat sätt, och därmed försökte vi eliminera missförstånd. Detta medförde att vi 

försökte utforma relativt korta frågeställningar med ett klart och tydligt innehåll. Genom 

att vi begränsade oss till 18 frågor understeg vi således det rekommenderade antalet på 

maximalt 20 till 25 frågeställningarna. För att ytterligare kvalitetssäkra vår enkätstudie 

gjorde vi en pilotstudie på två testpersoner vilket redogörs i avsnitt 4.5. Pilotstudie. 

 

4.2.3.2. Enkätens första del – Inledande frågor 

Med hjälp av EvaSys, ett nätbaserat enkätprogram, utformades och distribuerades vår 

enkät (se Bilaga 3). Då vi ville uppnå en hög svarsfrekvens tror vi att utformningen av 

enkäten i EvaSys kan ge ett tilltalande och professionellt utseende. Enkäten delades in i 

två delar, varav den första delen bestod av åtta stycken bakgrundsfrågor. 

Bakgrundsfrågorna syftade till att skapa oss en föreställning om olika sakförhållanden i 

respondentens kommun. Fem av de åtta inledande frågorna bestod av öppna 

svarsalternativ, eftersom vi inte ville begränsa respondenten att svara på ett förutbestämt 

sätt (Christensen et al, 2001). Resterande av de åtta inledande frågorna bestod av slutna 

frågor med kodade alternativ, och på så sätt kunde vi erhålla ett begränsat antal 

svarsalternativ. Slutna frågor förenklar de statistiska beräkningarna och analysen, men 

vad som kan anmärkas är att respondentens svar till viss del styrs. Som Christensen et al 

(s. 151) åskådliggör har vi strävat efter ”så heltäckande svarsalternativ att samtliga 

respondenters uppfattningar finns representerade”.  

 

4.2.3.3. Enkätens andra del – Frågor i form av påståenden 

Den andra delen av enkäten bestod av tio stycken påståenden med svarsskala. En 

svarsskala kan bland annat delas upp i likertskala, semantisk differentialskala och 

intervallskala. Genom att använda intervallskala finns det möjlighet att räkna fram 

medelvärde samt använda standardavvikelse (Christensen et al, 2001). Christensen et al 

(s. 158) ger exempel på en svarsskala ”där respondenten ombeds ta ställning utifrån en 

intervallskala”. Då vi hade för avsikt att få respondenterna att ta ställning till våra 

påståenden, fann vi intervallskala bäst lämpad. Intervallskalan sträckte sig från 

”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Med en fem- eller sjugradig intervallskala 

kan ”osäkra” respondenter placera sig på det mellersta skalsteget. På så sätt hade 

resultatet kunnat tolkas som att respondenten ställt sig neutral till påståendet. Våra 

påståenden byggde på respondentens uppfattning om hur den kommunala hemtjänstens 
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styrning och effektivitet påverkats sedan införandet av LOV. Då enkäten riktats till 

respondenter som vi ansåg tillhöra en yrkesprofession med avsevärda kunskaper och 

yrkesskicklighet inom området utformades svarsskalan med en sexgradig intervallskala. 

Vi ville därmed förmå respondenterna att ta ställning och tillika undvika neutrala svar. 

Med hänvisning till respondenternas yrkesprofession fann vi alternativ som ”Ingen 

åsikt” och ”Vet ej” överflödiga. Som avslutning fanns möjlighet att lämna synpunkter 

eller kommentarer på enkätfrågorna. 

 

 

4.3. Urval  

”En av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in ett 

forskningsmaterial är att fråga eller samtala med människor” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud 2007, s. 257). Som nämnts i avsnitt 4.2. Datainsamlingsmetod, 

fann vi att ställa frågor via en enkätstudie som bäst lämpad metod. Då uppsatsens syfte 

är att förklara hur olika variabler påverkas vid konkurrensutsättning av kommunal 

hemtjänst föll det sig naturligt att göra avgränsning dels mot de kommuner som fattat 

beslut om att inte införa LOV, men även mot de kommuner som fattat beslut om att 

införa LOV men som ännu ej är i drift. Då vi erhållit information från SKL:s 

projektledare om vilka av Sveriges 290 primärkommuner som har valfrihetssystem i 

drift, blev utgångsläget att söka rätt på de 82 kommuner med valfrihetssystem i drift. 

Frågan som vi ställde oss var till vilka och hur många respondenter vi skulle vända oss 

till. Vi valde att tillfråga en respondent i samtliga av de 82 kommunerna och utgick 

ifrån vilka personer som stod som kontaktperson i respektive kommuns 

förfrågningsunderlag. Med det hoppades vi att fånga de respondenter som vi kunde anse 

tillhöra en yrkesprofession med avsevärda kunskaper inom området. I följebrevet 

uppmanade vi de tilltänkta respondenterna att vidarebefordra e-postbrevet till annan 

kollega om de fann någon bättre lämpad att besvara frågorna. Därmed karaktäriserades 

vårt val av respondenter att vi med mer exakthet lyckas mäta det som vi avser att mäta 

och uppnår därmed en hög validitet. 

 

Genom valfrihetswebben.se har vi förvärvat information om upphandlande myndigheter 

och aktuella e-postadresser till kontaktpersoner eller förvaltningar som ”ansvarar” för 

den kommunala hemtjänstens valfrihetssystem. Då våra respondenter utgjordes av 

samtliga primärkommuner med valfrihetssystem i drift var det en totalundersökning för 

målpopulationen som avsågs. Den 5:e maj år 2011 skickade vi ut vår webbenkät till de 
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82 kommuner som har valfrihetssystem i drift. Från tolv respondenter fick vi autosvar 

om att e-posten ej kommit adressaten tillhanda. Orsakerna till de olevererade breven var 

bland annat att e-postmottagaren var tjänstledig eller sjuk men även att personen ifråga 

hade slutat sin anställning. Vi valde då att leta upp lämpliga e-postadresser på 

kommunernas hemsida, vilket resulterade i ett nytt utskick den 6:e maj år 2011 till 

berörda kommuner. Med hopp om att få en ökad svarsfrekvens och på så sätt en stärkt 

validitet, valde vi att den 10:e maj skicka ut en påminnelse (se Bilaga 2). Påminnelsen 

bestod av samma innehåll som tidigare, men med tillägget ”Detta är en påminnelse till 

Er som ännu inte hunnit fylla i vår enkät om valfrihetssystem i drift inom hemtjänsten”. 

För att förhindra bortfall och därmed öka svarsfrekvensen ytterligare, skickades 

påminnelse nummer två ut den 12:e maj 2011. Den 13:e maj 2011, åtta dagar efter 

första utskicket, avslutade vi datainsamlingen och tog därmed inte emot fler svar. 

 

Mot denna bakgrund följer avsnitt om operationalisering, genomförande av pilotstudie 

samt en redogörelse av svarsfrekvens och bortfall. Kapitlet avslutas med kritik mot 

enkätens utformning och tillämpbara analysmetoder. 

 

 

4.4. Operationalisering  

Målet med uppsatsen är att förklara hur hemtjänstverksamhetens effektivitet påverkas i 

en konkurrensutsatt miljö, sett ur ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv. I följande 

avsnitt presenteras den beroende variabeln effektivitet, samt de förklarande variablerna 

konkurrens, prissättning och styrning. Föremålet har varit de kommuner som valt att 

konkurrensutsätta sin hemtjänstverksamhet enligt LOV. För att åskådliggöra 

mätbarheten på de olika variablerna har vi valt att låta respondenten besvara tio 

påståenden om huruvida de upplever att effektivitet, styrning och prissättning av 

hemtjänstverksamheten har påverkats i en konkurrensutsatt offentlig miljö.  

 

4.4.1. Den beroende variabeln effektivitet 

Den beroende variabeln för flertalet av hypoteserna är effektivitet och då främst i 

avseende på hur den påverkas i en konkurrensutsatt offentlig miljö. Att verksamheter 

försöker uppfylla sina mål på ett effektivt sätt är inget ovanligt i sig. Det som då är mer 

diffust är hur effektivitet ska mätas. För att förklara den beroende variabeln effektivitet 

och hur vi har mätt den har vi utgått ifrån Carmelis (2008) och Delaney och Huselids 
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(1996) forskningsstudier. Forskningsstudierna utgår ifrån att respondentens upplevelse 

av en förändring eller en jämförelse ska kunna ge svar på mer diffusa begrepp. Med 

andra ord, kunde respondenten instämma helt eller inte alls till hur denne upplever att 

exempelvis effektiviteten i verksamheten ökat under en given tidsram. I enkäten lät vi 

respondenten besvara fyra påståenden om huruvida de upplever att effektiviteten, 

kostnadsbesparingar, produktivitetsökning och kundtiden ökat sedan införandet av LOV 

(Påstående 2.2, 2.6, 2.7, 2.8). Mätresultatet från ovanstående fyra påståenden om 

konkurrensutsättning enligt LOV, har vi för avsikt att sammanföra till en gemensam 

variabel. Vi hoppas därmed kunna åskådliggöra ett mått för den beroende variabeln 

effektivitet. För de respondenter som tidigare har konkurrensutsatt sin verksamhet enligt 

LOU fanns ytterligare ett påstående om effektivitet (Påstående 2.1). 

 

I enkäten valde vi att förklara vad vi avser med effektivitet för att på så sätt stärka såväl 

validiteten som reliabiliteten. Definitionen löd där att effektivitet bland annat kan ses 

som kostnadsbesparing i form av exempelvis personalminskning. Ett mått på 

kostnadsbesparingar mäter den inre effektiviteten och innebär att samma service skall 

erbjudas men till lägre kostnad. Då definitionen för de tre begreppen effektivitet, 

kostnadsbesparing och personalminskning tangerar varandra kan några av våra 

påståenden fungera som kontrollfrågor. Påståendena handlade om respondentens 

uppfattning av ökad effektivitet, ökad kostnadsbesparing respektive neddragning av 

vårdpersonal (Påstående 2.9) och kan användas för att eliminera andra variabler än de vi 

avser mäta (Arnor och Bjerke, 1994). 

 

I enkäten valde vi utöver ovan nämnda definition, att definiera effektivitet som 

kvalitetsförbättring och då i form av ökad kompetens för personalen, ökad tillgänglighet 

eller ökad kontinuitet och medbestämmande för brukaren. Ett mått på 

kvalitetsförbättring mäter den yttre effektiviteten och innebär ett fokus på 

värdeskapande för brukaren. Det sista påståendet som indikerade på effektivitetsmåttets 

mätbarhet var produktivitetsökningen. Med produktivitetsökning menade vi att en 

verksamhet producerar mer till samma resurser som innan ökningen. Vår avsikt var att 

låta respondenten ta ställning till hur denne upplever en ökning av produktivitet sedan 

införandet av LOV. 
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4.4.2. De förklarande variablerna konkurrens, prissättning och styrning  

Som ett led i att stärka validiteten har vi låtit två teoretiska modeller ligga till grund för 

utformningen av hypoteser. Modellerna, vilka vi redogjort för i avsnitt 3.6. Teoretisk 

modell, visar de olika samband vi försöker förklara med vår studie. Luft och Shields 

(2003) teoretiska modell som är baserad på Cavalluzzo et al (1998) beskriver sambandet 

mellan konkurrens och kostnadsbaserad prissättning av offentliga tjänster och 

effektivitet. Två av våra förklarande variabler är till följd därav konkurrens och 

prissättning. För att konkretisera ett mått på den förklarande variabeln prissättning har 

vi valt att låta respondenten besvara ett påstående om huruvida de upplever att 

prissättningen av hemtjänstverksamheten idag sker mer utifrån volymer än innan LOV 

infördes (Påstående 2.10). För att konkretisera ett mått på den förklarande variabeln 

konkurrens lät vi respondenten besvara tio påståenden om huruvida de upplever att 

effektivitet, styrning och prissättning av hemtjänstverksamheten har påverkats av 

konkurrensutsättning enligt LOV. Då samtliga påståenden avser kommunal verksamhet 

i en konkurrensutsatt miljö karaktäriseras enkäten därmed av variabeln konkurrens.  

 

För att förklara relationen mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning och effektivitet 

vid konkurrens utgår vi i denna uppsats ifrån en forskningsstudie av Cunningham 

(1992). Den tredje och sista förklarande variabeln är till följd därav ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. För att åskådliggöra ett mått på den förklarande variabeln 

ekonomi- och verksamhetsstyrning lät vi respondenten bland annat besvara två 

påståenden om huruvida de upplever att sättet styra verksamheten har tydliggjorts samt 

förbättrats sedan införandet av LOV (Påstående 2.3 och 2.4). Vi valde även att låta 

respondenten besvara ett påstående om hur de upplever att verksamheten har fått 

skärpta krav på mätbara mål sedan införandet av LOV (Påstående 2.5). 

 

Mot denna bakgrund fortsätter empiriavsnittet med att åskådliggöra hur hypoteserna 

ligger till grund för enkätens frågor och påståenden. Vidare kommer vi att åskådliggöra 

variablernas mätbarhet.  

 

4.4.3. De inledande frågorna 

De inledande frågorna i enkäten hade till syfte att ge oss en föreställning om olika 

omständigheter i respondentens kommun. Av de inledande frågorna är det i huvudsak 

sex frågor vars mått behöver åskådliggöras. Frågan om antal invånare i kommunen är 
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baserad på hur många invånare som var folkbokförda i kommunen i november 2010. 

Att mäta antal invånare enligt detta mått bör till stor del spegla ett neutralt svar och på 

så vis stärka reliabiliteten. Nästkommande fråga om vilket år kommunen införde LOV 

besvaras utifrån det år då kommunen tog beslutet att låta införa LOV. Även detta mått 

bör återge ett verklighetsbaserat resultat utan respondentens tyckande. Frågan om 

politikernas bakomliggande orsak eller motiv till att konkurrensutsätta kommunens 

hemtjänstverksamhet enligt LOV baserar vi till skillnad från ovan nämnda frågor på 

respondentens uppfattning. Frågan om hur många leverantörer som utför 

hemtjänstinsatser i respondentens kommun är ett mått som kan sägas vara relativt 

neutralt. Uppgifter om antalet leverantörer förväntar vi oss att respondenten har tillgång 

till varpå svaret innebär viss objektivitet och på så sätt även en förstärkning av 

reliabiliteten. Frågan om hur stor andel av biståndsbedömda, verkställda eller utförda 

hemtjänsttimmar som utförs av privata utförare kan på liknande sätt sägas spegla 

respondentens objektivitet och frågans reliabilitet. Den sista av de inledande frågorna 

gäller om kommunen tidigare konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet enligt LOU, 

vilket respondenten likväl kan ge ett objektivt och samtidigt tillförlitligt svar på. 

 

4.4.4. Hypoteser 

Nedan följer en presentation av våra fem hypoteser som har utgjort grunden för den 

empiriska undersökning som vi genomfört. 

 

4.4.4.1. Hypotes 1: Införandet av konkurrensutsättning leder endast till ökad effektivitet 

första gången det introduceras 

Hypotes 1 syftar till att undersöka huruvida sambandet förhåller sig mellan att 

konkurrensutsätta sin verksamhet första gången och den beroende variabeln effektivitet.  

Med ett införande av konkurrensutsättning åsyftas ett sådant beslut i kommunstyrelsen 

som innebär att kommunen väljer att utsätta sin egen verksamhet för konkurrens från 

privata aktörer. Att det endast ska leda till ökad effektivitet första gången verksamheten 

konkurrensutsätts avsåg vi mäta utifrån frågan (1.8) om kommunen tidigare 

konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet enligt LOU. För att mäta effektiviteten har vi 

i ett påstående (2.2) låtit respondenten ta ställning till huruvida denne upplever att 

effektiviteten ökat vid konkurrensutsättning via LOV. 
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4.4.4.2. Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan förtydligandet av styrning och 

effektivitet i en konkurrensutsatt offentlig miljö 

Hypotes 2 syftar till att undersöka huruvida sambandet mellan den förklarande 

variabeln förtydligandet av styrning och den beroende variabeln effektivitet förhåller sig 

i konkurrensutsatt offentlig miljö. Med konkurrensutsatt offentlig miljö avses sådan 

hemtjänstverksamhet som konkurrensutsatts enligt LOV, och som därmed inte längre 

verkar i en monopolistisk ställning. Med begreppet förtydligande av styrning avses för 

det första att tydliggöra för medarbetarna vilka verksamhetens finansiella och icke-

finansiella mål är. För det andra avses att tydliggöra styrningen utifrån ett 

verksamhetsperspektiv med utgångspunkt i kund, medarbetare och utveckling. Då 

respondenten tog ställning till hur denne upplever att sättet att styra verksamheten har 

tydliggjorts sedan införandet av LOV, har vi kunnat mäta om det skett ett förtydligande 

i sättet att styra. 

 

4.4.4.3. Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan framgångsrik styrning och 

ökade krav på mätbara mål i en konkurrensutsatt offentlig miljö  

Hypotes 3 syftar till att undersöka huruvida sambandet mellan den förklarande 

variabeln framgångsrik styrning och den beroende variabeln ökade krav mätbara mål 

förhåller sig i konkurrensutsatt offentlig miljö. Ett förtydligande av styrning leder enligt 

vår uppfattning till en framgångsrik styrning. En styrning anses framgångsrik om 

verksamhetens medarbetare har god kännedom om mätbara mål. Med mätbara mål 

avses både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. En styrning kan även anses 

framgångsrik om medarbetarna i organisationen har en gemensam bild och ett 

gemensamt mål, med andra ord tydliggöra för medarbetarna ”var vi står och vart vi är 

på väg”
14

. Då respondenten tog ställning till två olika påståenden har vi kunnat mäta de 

två variablerna. För det första ombads respondenten ta ställning till hur denne upplever 

sättet att styra verksamheten har förbättrats sedan införandet av LOV. För det andra bad 

vi respondenten ta ställning till hur denne upplever att verksamheten har fått skärpta 

krav på mätbara mål sedan införandet av LOV.  

 

 

 

                                                        

14 Nerd, Föreläsning Finansiell bedömning och budgetering, FE6046, 2010-05-11. 
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4.4.4.4. Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kostnadsbesparingar inom 

hemtjänstverksamheten och andelen hemtjänsttimmar som utförs av privat utförare 

Hypotes 4 syftar till att undersöka huruvida sambandet förhåller sig mellan den 

beroende variabeln kostnadsbesparingar inom den kommunala hemtjänstverksamheten 

och den förklarande variabeln andelen hemtjänsttimmar som utförs av privat utförare. 

Genom att vi bad respondenten besvara frågan om hur stor andel av biståndsbedömd tid 

som utförs av privata utförare har vi således kunnat mäta graden av kostnadsbesparingar 

i den kommunala verksamheten. En kostnadsbesparing i en verksamhet kan bland annat 

föranledas av att produktionen ökar. Med produktivitetsökning menar vi att en 

verksamhet producerar mer till samma resurser som innan ökningen. Vår avsikt är här 

att låta respondenten ta ställning till hur denne upplever en ökning av produktivitet 

sedan införandet av LOV och därmed har vi mätt graden av produktivitetsökning i den 

kommunala verksamheten. 

 

Att prata i termer av produktivitetsökning kan även innebära att mäta om den direkta 

kundtiden hos brukaren ökar. Respondenten tog ställning till hur denne upplever en 

ökning av kundtiden och därmed en minskad kringtid sedan införandet av LOV. 

Därmed har vi lyckats mäta graden av den ökade kundtiden i den kommunala 

verksamheten vid ett införande av LOV. Slutligen åsyftar undersökningen av hypotesen 

att testa om det skett en neddragning av vårdpersonalen i den kommunala hemtjänsten 

vid införandet av LOV. För att validera frågan tillade vi som förklaring att med 

neddragning av personal menar vi att antalet utförda arbetstimmar blivit färre. Således 

har vi kunnat mäta om det skett en neddragning av kommunalt anställd vårdpersonal.   

 

För att underlätta för respondenten gav vi denne möjlighet att välja om svaret av hur 

stor volymandel som utförs av privata utförare, skulle anges som andel av 

biståndsbedömd, verkställd eller utförd tid. Oberoende vilket alternativ respondenten 

har svarat finner vi mätningen valid då det som är av vikt är att täljaren och nämnaren 

innehåller likvärdiga volymmått. Genom att även ställa frågan om antalet leverantörer 

som utför hemtjänstinsatser har hypotesens samband testats. Vi finner dock inte den 

sistnämnda mätmetoden lika valid då det kan finnas stora variationer i utförd 

hemtjänstvolym inom de olika privata utförarna. 
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4.4.4.5. Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan effektivitet och att prissätta 

hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid/utförd tid 

Hypotes 5 syftar till att undersöka huruvida sambandet förhåller sig mellan den 

beroende variabeln effektivitet och den förklarande variabeln att prissätta 

hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid eller utförd tid. Att prissätta den 

egna hemtjänstverksamheten kan tyda på ökad förståelse samt att tänka 

”entreprenörskap” för den egna verksamheten. Vid konkurrensutsättning kan 

prissättning behövas för att i detalj åskådliggöra den egna verksamhetens intäkter och 

kostnader för att då fungera som underlag för prissättning. Kan den ökade förståelsen 

för den kommunala hemtjänstverksamheten i form av prissättningen resultera i ökad 

effektivitet? Vi har genom påståendena om effektivitet och påståendet om huruvida 

respondenten upplever att prissättning idag sker mer utifrån volymer än innan LOV 

infördes kunnat mäta graden av prestationsbaserad ersättning i en konkurrensutsatt 

miljö. 

 

 

4.5. Pilotstudie 

Som ett led i att kvalitetssäkra enkäten och på så sätt få en ökad validitet och reliabilitet, 

har vi haft förmånen att tillgå två testpiloter. Anledningen till att vi valde att genomföra 

en pilotstudie var bland annat att vi ville förmå potentiella respondenter att tolka och 

uppfatta frågorna, påståenden samt svarsalternativen på det sätt som var avsett. På så 

sätt kunde oklarheter och missförstånd elimineras och det fanns därmed potential till 

ökad validitet. 

 

En av testpiloten har tillika varit en av de potentiella respondenterna i en av de 82 

kommunerna. Kvinnan i fråga är utredningssekreterare till yrket och har gedigna 

kunskaper av kommunal verksamhet samt inom juridik i allmänhet, och då i synnerhet 

inom lagstiftningsområden som berör SoL och LOV. Tilläggas kan att hon besitter stora 

kunskaper i språkformulering. Vår andra testpilot arbetar på SKL och är projektledare 

för valfrihetsfrågor och ansvarig för nätverk kommuner emellan. Han har många års 

erfarenhet av kommunal verksamhet och med en bakgrund som bland annat 

äldreomsorgschef. Våra testpiloters bredd i såväl kunskaper som erfarenheter gav oss 

förutsättningar för att lyckas förmedla vårt budskap till respondenterna. Pilotstudien 

genomfördes genom att vi lät testpersonerna ta del av webbenkäten. Båda 
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testpersonerna bidrog med värdefulla kommentarer som i viss mån innebar ett 

förtydligande i två av frågorna. 

 

 

4.6. Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

För att kunna generalisera vår undersökning behöver urvalet i så hög grad som möjligt 

stämma överens med målpopulationen (Christensen et al, 2001). Vi gjorde en 

totalundersökning och vårt urval var därmed detsamma som målpopulationen. Saunders 

et al (2009) förklarar att en hög svarsfrekvens medför att urvalet är representativt. Med 

en svarsfrekvens på cirka 70 procent (se Tabell 1) anser vi oss ha ett representativt urval 

och därmed goda möjligheter till generalisering. För att minska bortfallet och även öka 

representativiteten har vi skickat ut påminnelser vid två olika tillfällen vilket kan leda 

till en stärkt validitet. 

 

Tabell 1. Bortfall och svarsfrekvens. 

Totalt i urvalet 82 respondenter 

Bortfall  

Antal ej svar 25 respondenter 

Summa svar 57 respondenter 

Svarsfrekvens (Procent) 70 

 

Att respondenten är intresserad och engagerad av de frågor och påståenden vi ställde ger 

enligt Christensen et al (2001) högre svarsfrekvens. Vår svarsfrekvens på cirka 70 

procent kan påvisa att vi lyckats välja respondenter som har ett engagemang kring LOV. 

Vi har även valt att åskådliggöra bortfallet på en mer detaljerad nivå genom redovisning 

på kommungruppsnivå (se Tabell 2). Kommungruppen speglar strukturella egenskaper 

såsom befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur (se Bilaga 4). Dock 

har det förekommit variationer i bortfall för enstaka frågor och påståenden, så kallat 

partiellt bortfall. Detta åskådliggörs i avsnitt 5.1. Beskrivande statistik i Tabell 10. Då 

bortfallet för varje enskilt påstående är så pass lågt som maximalt tre respondenter 

väljer vi att inte göra någon mer ingående redogörelse. 
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Tabell 2. Det absoluta och relativa bortfallet för varje kommungrupp som infört LOV. 
Kommungrupp Antal 

kommuner  
som infört 

LOV 

Bortfall 
(Antal)  

Bortfall 
(Procent) 

Storstäder 1 0 0 

Förortskommun 26 9 35 

Större städer 17 4 24 

Pendlingskommun 10 2 20 

Glesbygdskommun 4 3 75 

Varuproducerande kommun 4 2 50 

Övriga kommuner > 25 000 inv. 14 2 14 

Övriga kommuner 12 500 - 25 000 inv. 4 4 100 

Övriga kommuner < 12 500 inv. 2 0 0 

Okänd   -1   

Totalt 82 25   

 

Men hur vet vi att de som faktiskt svarat är representativa för hela målpopulationen? 

Genom att analysera bortfallet kan vi få reda på ”om det finns skillnader mellan dem 

som svarat och dem som inte svarat” på enkäten (Christensen et al 2001, s. 111). För att 

se om resultatet av vår enkät kan vara snedvridet eller ej, beroende på vilka kommuner 

som finns med i bortfallet, har vi gjort en bortfallsanalys genom att själva komplettera 

med uppgifter om invånarantal och kommungrupp för de kommuner vars svar uteblivit 

(se Tabell 3). Då en av våra 57 respondenter ej angivit vilken kommun som avses och 

inte heller invånarantal är tabellen nedan baserad på 56 kommuner. Vi kan konstatera 

att de respondenter som besvarat enkäten representerar kommuner som har ett större 

genomsnittligt invånarantal än de kommuner som ej deltagit i vår undersökning. Vi 

finner därmed en liten snedvridning i svarsfrekvensen då det finns viss tendens till 

signifikant samband (p-värde 0,092). Då en av kommunerna tillhör kommungruppen 

”Storstäder” och invånarantalet avsevärt skiljer sig från övrigas, har vi valt att göra en 

fiktiv bortfallsanalys. Genom att ersätta denna storstads invånarantal med medelvärdet 

för de kommuner som besvarat enkäten, kvarstår risken för en viss snedvridning i och 

med att de som svarat representerar de kommuner med större genomsnittligt 

invånarantal (p-värde 0,011). Med hänvisning till ovanstående bortfallsanalys finner vi 

dock svarsfrekvensen tillfredsställande samt relativt representativ för målpopulationen. 

 

Tabell 3. Bortfallsanalys baserad på kommuninvånarantal. 

Bortfall N Medelvärde Std. avvikelse p-värde 

Kommuner som besvarat enkäten 56 71 502  115 005  0,092  

Kommuner som ej besvarat enkäten 26 32 451  27 859    

 

 

 

 



 

 60 

4.7. Kritik mot enkätens utformning  

Det vi finner anmärkningsvärt att kritisera är den del av enkäten där respondenten 

ombeds att ta ställning till 10 olika påståenden, där svarsalternativen på intervallskalan 

sträckte sig från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. En av respondenterna 

ställde följande fråga till oss i ett e-postmeddelande; 

”Hur ska jag tolka svarsalternativen i de avslutande påståendena? 
Innebär ”Instämmer inte alls” t.ex. att min bedömning är att det skett 
en försämrad effektivitet eller innebär det att min bedömning är att 
effektiviteten är oförändrad? Med andra ord, ska oförändrat läge 
markeras med ett ”X” i mittrutan eller längst till vänster?” 

 

Vår uppfattning om hur svarsalternativen skulle tolkas kunde ha förtydligats med en 

förklaring likt; ”Om Ni upplever att det inte skett några förändringar i effektivitet, 

styrning samt prissättning markeras rutan ”Instämmer inte alls”. Varje skalsteg mot 

”Instämmer helt” innebär att Ni upplever en viss ökning”. 

 

Med anledning av ovanstående frågeställning kan det finnas en risk att någon 

respondent tolkat intervallskalan som att ”oförändrat läge” motsvarar någon av de två 

skalstegen i mitten. Vi tror dock att sannolikheten för ovan beskrivna feltolkning är 

liten, då endast en respondent ställt sig frågande till intervallskalan. Sammantaget tror vi 

att vår enkätstudie kan anses tillförlitlig. 

 

 

4.8. Analysmetoder 

Det tillvägagångssätt vi hade vid insamlandet av data påverkar om vi kan testa våra 

hypoteser med ett, två eller flera stickprov
15

. Då vi har tillfrågat respondenter endast vid 

ett tillfälle i en enkät är ett stickprov lämpligt. Nedan beskrivs de metoder vi valt att 

utföra i datorprogrammet SPSS för statistisk analys. Till att börja med beskrivs analys 

genom ett t-test vilket följs av analys av korrelationstest och av linjär regressionsanalys. 

 

4.8.1. Analys genom t-test 

Ett t-test är ett test vilket har för avsikt att avgöra sannolikheten att värden från en 

variabel är olika för två oberoende stickprov eller grupper (Saunders et al, 2009). Testet 

görs således i huvudsak då två olika grupper ska jämföras. Vid prövning av vår första 

                                                        

15 Carbonnier, P., Universitetsadjunkt, FE6191 Kandidatuppsats, Föreläsning 2010-05-06. 
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hypotes avser vi dela upp våra respondenter i två grupper där den ena gruppen består av 

de respondenter som enbart konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet enligt LOV och 

den andra gruppen av respondenter som konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet 

enligt LOU och LOV. Indelning i grupper sker enligt de svar respondenterna lämnat på 

fråga 1.8. 

 

4.8.2. Linjär regressionsanalys 

”Den viktigaste statistiska metod som behandlar analys av samband mellan variabler är 

regressionsanalys” (Lantz 2009, s. 373). Fyra av våra hypoteser (Hypotes 2-5) kommer 

att testas utifrån regressionsanalys. Lantz (s. 373) beskriver att syftet med 

regressionsanalys bland annat är att ”beskriva sambandet mellan variablerna” och ”testa 

om det faktiskt finns något samband mellan variablerna”. Att ha i åtanke är att 

regressionsanalysen bäst lämpar sig för att mäta värden som är av kvantitativ karaktär
16

. 

De påståenden vi avser testa är av kvalitativ karaktär och då det finns en inbördes 

ordning mellan svarsalternativen rör det sig om ordinaldata (Lantz). Våra påståenden 

uppfyller därmed inte kravet för regressionsanalys ur en statistikers mening. För att 

försvara att vi ändå avser testa våra hypoteser utifrån linjär regressionsanalys förstärker 

och kompletterar vi testresultaten med korrelationstester, vilket vi argumenterar för i 

kapitel 5 under avsnitt 5.2. Hypotesprövning. 

 

4.8.3. Test av variablers korrelation 

Lantz (2009) beskriver korrelationen som ett mått på det linjära sambandet mellan två 

variabler vilket mäts med en korrelationskoefficient. Värdet för 

korrelationskoefficienten antas mellan -1 och 1 där ett värde nära 1 innebär att en det 

finns ett starkt positivt samband mellan variablerna (ibid). Tvärtom innebär ett värde 

nära -1 att det finns ett starkt negativt samband mellan variablerna, medan ett värde 

kring 0 innebär att det inte föreligger något samband. Genom att utöka testerna för de 

fyra hypoteser där vi tänkt använda linjär regressionsanalys med korrelationstester med 

den icke-parametriska varianten Spearman (ibid) förväntar vi oss kunna stärka 

reliabiliteten i de resultat vi finner. 

 

Utifrån ovan nämnda tester förväntar vi oss kunna få fram resultat för huruvida våra 

hypoteser kan förkastas eller ej. 

                                                        

16 Carbonnier, P., Universitetsadjunkt, FE6191 Kandidatuppsats, Föreläsning 2010-05-03. 
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5. Empirisk analys 

 

 

I kapitel fem redogör vi för uppsatsens empiriska analys. Vi inleder kapitlet med ett 

avsnitt om beskrivande statistik där vi åskådliggör svarsfrekvensen för enkätens 

inledande frågor och påståenden. Med hjälp av tabeller och analys kommer vi därefter 

att göra en presentation av studiens samtliga hypoteser varpå vi kommer fram till 

studiens resultat. Avslutningsvis presenteras en hypotessammanfattning som 

åskådliggör om hypoteserna förkastas eller ej. 

 

 

5.1. Beskrivande statistik 

I följande avsnitt behandlar vi den beskrivande statistiken genom att ge en överblick 

över svarsfrekvensen för enkätens inledande frågor samt påståenden. Med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS har vi valt att analysera vårt empiriska material. Vi har utfört 

så kallade beskrivande analyser varpå vi inleder med att åskådliggöra svarsfrekvensen 

för enkätens frågor om vilken kommun samt antalet respondenter som lämnat 

kommentarer (se Tabell 4). I tabellen framgår att 98 procent av respondenterna angivit 

vilken kommun de besvarat frågorna för. Bortfallet för denna fråga kan härledas till en 

respondent som inte heller i fortsättningen valt att besvara enkätens frågor och 

påståenden. I tabellen framgår även att respondenterna lämnats möjlighet att lämna 

synpunkter och kommentarer. Detta gjordes av 54 procent av respondenterna. 

Kommentarerna har varit av varierande karaktär och relevans, men några av dem har 

berikat vår empiriska analys och gett oss ett djupare helhetsperspektiv om 

konkurrensutsatt hemtjänstverksamhet. 

 

Tabell 4. Svarsfrekvensen för fråga 1.1 och 3.1. 

Fråga 1.1 och 3.1 N Procent 

Vilken kommun 57 98 

Respondenter som lämnat kommentarer 31 54 

 

Vi har även valt att åskådliggöra svarsfrekvensen på en mer detaljerad nivå genom 

redovisning på kommungruppsnivå (se Tabell 5). I tabellen framgår att 100 procent av 

de tilltänkta respondenterna i kommungrupperna storstäder samt övriga kommuner med 

ett invånarantal understigande 12 500 har valt att besvara vår enkät. För 

kommungrupperna förortskommun, större städer, pendlingskommun, varuproducerande 
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kommun samt övriga kommuner med ett invånarantal överstigande 25 000 går det i 

tabellen att utläsa en relativ svarsfrekvens mellan 50 och 86 procent. De tilltänka 

respondenterna i kommungruppen glesbygdskommun har en relativ svarsfrekvens på 25 

procent, medan övriga kommuner med ett invånarantal mellan 12 500 och 25 000 valt 

att inte alls delta i vår undersökning. Sammantaget är det således åtta av totalt nio 

kommungrupper som är representerade i enkätstudien. 

 

Tabell 5. Den absoluta och relativa svarsfrekvensen för varje kommungrupp som infört LOV. 

Kommungrupp Antal kommuner Svarsfrekvens Svarsfrekvens 

  som infört LOV (Antal) (Procent) 

Storstäder 1 1 100 

Förortskommun 26 17 65 

Större städer 17 13 76 

Pendlingskommun 10 8 80 

Glesbygdskommun 4 1 25 

Varuproducerande kommun 4 2 50 

Övriga > 25 000 inv. 14 12 86 

Övriga 12 500 - 25 000 inv. 4 0 0 

Övriga < 12 500 inv. 2 2 100 

Okänd   1   

Totalt  82 57  

 

På frågorna om kommunens invånarantal i november 2010 (1.2) och om antalet 

leverantörer som utför hemtjänstinsatser (1.6) har vi erhållit 56 svar (se Tabell 6). Den 

förstnämnda frågan (1.2) påvisar ett medelvärde på 71 502 invånare med en 

standardavvikelse på 115 005 invånare för de kommuner vars respondenter har besvarat 

vår enkät. Frågan om andelen av biståndsbedömda, verkställda eller utförda 

hemtjänsttimmar som utförs av privata utförare (1.7) ledde till 55 svar. De svarande har 

där angivit ett spann för andelen utförda hemtjänsttimmar mellan 1-100 procent. 

 

Tabell 6. Kommunernas invånarantal med dess leverantörsvolymer för LOV.  

  Frågeställning  N Min Max Medelvärde 
Std. 

avvikelse 

1.2 Kommunens invånarantal i november 2010 56 9 627 847 073 71 501,96 115 004,88 

1.6 Antal leverantörer som utför hemtjänstinsatser 56 2 163 11,73 22,21 

1.7 Andel av biståndsbedömda/verkställda/utförda  55 1 100 24,87 24,96 

  hemtjänsttimmar som utförs av privat utförare           

 

På enkätfrågan om vad respondenterna ansåg vara politikernas motiv och orsak till att 

konkurrensutsätta hemtjänstverksamheten (1.4) har respondenterna bedömt tre av 

svarsalternativet som bäst överensstämmande (se Tabell 7). Tabellen åskådliggör den 

absoluta och relativa fördelningen för respektive svarsalternativ och som även framgår 
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av tabellen gavs det möjlighet för respondenten att ange mer än ett svarsalternativ. 

Samtliga respondenter anser att alternativ ett är politikernas enväldiga orsaksgrund.  Då 

endast tre respondenter valt att markera svarsalternativet ”Annat” finner vi att flertalet 

av respondenternas uppfattningar fanns representerade och därmed är svarsalternativen 

heltäckande. 

 
Tabell 7. Svarsfrekvensen för politikernas bakomliggande orsak/motiv till införande av LOV 
(1.4). 

Alternativ Bakomliggande orsak/motiv N Procent 

1 Fördjupa demokratin, genom att stärka brukarens 57 100 

 inflytande och medbestämmande     

2 Främja konkurrens och därmed det lokala näringslivet 45 79 

3 Öka effektiviteten och kvaliteten 33 58 

4 Öka kännedomen om kostnadsläget utifrån  4 7 

 prissättning av egenregi och privat regi     

5 Förtydliga rollfördelning mellan beställare/ 4 7 

 biståndshandläggare och utförare/verkställare     

6 Öka medvetenheten om vision, strategi och 3 5 

  verksamhetsmål för att skapa kundanpassning     

7 Annat 3 5 

 

Som en följdfråga till svarsalternativet ”Annat” fanns det möjlighet för respondenten att 

i en öppen fråga (1.5) närmare förklara vad det inrymmer. En respondent har svarat 

”valfrihet”, den andra har svarat ”kvalitetsförbättringar” och den tredje har svarat 

”ersätta auktorisationsmodellen”. 

 

För att få en överblick över vilket år kommunerna införde LOV (1.3) har vi valt att 

åskådliggöra kommunernas införandeår (se Tabell 8). Då LOV är en tämligen nystiftad 

lag medför det att ett antal kommuner alltjämt är i introduktionsstadiet. Tre 

respondenter har gjort ett förbehåll i sina enkätsvar med motiveringen att deras 

kunskaper och erfarenheter inte räcker till fullt ut för att besvara påståendena, och att vi 

således bör ha detta i beaktande när vi tolkar resultatet. Utifrån resultatet kan vi se att 

det endast är en kommun som verkat i en konkurrensutsatt hemtjänstmiljö kortare 

period än fyra månader. Av resultatet framgår även att hälften av kommunerna har 

erfarenhet och kunskaper om konkurrensutsättningen enligt LOV under minst 16 

månaders tid. 

 

Tabell 8. Svarsfördelning över fråga 1.3 om vilket år kommunerna införde LOV. 

Vilket år införde Ni LOV? N År 2009 År 2010 År 2011 

Antal kommuner  57 28 28 1 

Procentuell fördelning   49 49 2 
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Då vi ville få en uppfattning om respondenterna konkurrensutsatt sin verksamhet genom 

både LOU och LOV eller enbart LOV valde vi att ställa en fråga om kommunen 

tidigare konkurrensutsatt sin verksamhet enligt LOU (1.8). Resultatet indikerar på att 

ungefär en tredjedel av kommunerna verkat i en konkurrensutsatt hemtjänstmiljö redan 

innan LOV trädde i kraft (se Tabell 9). Följaktligen finner vi över lag en tämligen stor 

kunskap och kompetens hos respondenterna vilket bör kunna leda till trovärdiga svar på 

enkätens andra del som består av frågor i form av påståenden. 

 

Tabell 9. Svarsfördelning över fråga 1.8 om kommunerna tidigare konkurrensutsatt sin 
verksamhet enligt LOU. 

Konkurrensutsättning enligt LOU? N Procent 

Ja 19 34 

Nej 37 66 

Totalt 56   

 

Mätningen av påståendena (2.1-2.10) nedan är i de flesta fall baserade på svar från 54-

55 respondenter (se Tabell 10). Ett undantag är det första påståendet (2.1) där vi har en 

absolut svarsfrekvens på 21 respondenter. Orsak till detta är att påståendet enbart var 

riktad till de respondenter vars kommuner tidigare konkurrensutsatt sin 

hemtjänstverksamhet enligt LOU. De som då inte uppfyllde kravet för påståendet fick 

då välja att avstå från att besvara påståendet. För samtliga påståenden har 

respondenterna valt att besvara med såväl ”Instämmer inte alls” till att de ”Instämmer 

helt”. Påståendena nedan tangerar i flera fall ett medelvärde mellan skalsteg 3 och 4. 

Påståendena om kostnadsbesparing (2.6) och neddragning av vårdpersonal (2.9) har 

istället ett medelvärde som understiger skalsteg 3. 

 

Tabell 10. Svarsfrekvensen i förhållandet till totalt antal kommuner i respektive kommungrupp 
som infört LOV. 

  Påstående N Min Max 
Medel- 
värde 

Std. 
avvikelse 

2.1 Effektiviteten ökat vid konkurrensutsättning enligt LOU 21 1 6 3,43 1,75 

2.2 Effektiviteten ökat vid konkurrensutsättning enligt LOV 54 1 6 3,70 1,59 

2.3 Sättet att styra verksamheten har tydliggjorts sedan LOV 55 1 6 3,85 1,65 

2.4 Sättet att styra verksamheten har förbättrats sedan LOV 55 1 6 3,69 1,54 

2.5 Skärpta krav på mätbara mål sedan LOV 55 1 6 3,69 1,60 

2.6 Ökade kostnadsbesparingar sedan införandet av LOV 55 1 6 2,58 1,50 

2.7 Produktivitetsökning sedan införandet av LOV 55 1 6 3,16 1,69 

2.8 Ökad kundtid (dvs. minskad kringtid) sedan LOV 55 1 6 3,24 1,62 

2.9 Neddragning av vårdpersonal i hemtjänst sedan LOV 55 1 6 2,20 1,59 

2.10 Prissättningen sker mer utifrån volymer än innan LOV 54 1 6 3,04 1,95 

Ny Effektivitet 54 1 6 3,18 1,40 

Ny Styrning 55 1 6 3,77 1,57 
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Genom att fyra av våra ovanstående påståenden (2.2, 2.6, 2.7, 2.8) kan anses som 

effektivitetsindikatorer utfördes ett reliabilitetstest, Cronbach´s Alpha, för att testa om 

de mäter samma sak, det vill säga effektivitet. Genom Cronbach´s Alpha kunde vi få 

fram till hur stor del de olika variablerna faktiskt mäter samma sak. I ett sådant fall hade 

vi för avsikt att föra samman påståendena till en helt ny variabel med benämningen 

effektivitet. För test av de fyra påståendena fick vi ett värde för Cronbach´s Alpha på 

0,892. Då gränsvärdet för att avgöra om variablerna mäter samma sak ligger på 0,700 

fann vi därmed en möjlighet till sammanslagning. Utöver de fyra påståendena har vi 

även valt att testa om ovanstående påståenden om styrning (2.3 och 2.4) mäter samma 

sak. Med Spearman´s korrelationstest påvisades signifikans (p-värde 0,000) med en 

stark positiv korrelation variablerna emellan, varpå en ny variabel med benämningen 

styrning skapades. Kan detta medföra att två nytillkomna variabler effektivitet och 

styrning har potential att ligga till grund för en ny modell för LOV? Frågan besvaras i 

kapitel 6 under avsnitt 6.2.3. och 6.3.2. En ny modell föds.  

 

 

5.2. Hypotesprövning 

Trots att svarsfrekvensen för enkätundersökningen var hög valde vi ändock att 

undersöka normalfördelningen. Kolmogorov-Smirnovs test är ett normalitetstest som 

oftast används då antalet respondenter överstiger 50 stycken (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen, 2003). Testet visade att flertalet av våra påståenden var normalfördelade 

(se Bilaga 5). Då vårt material kunde anses normalfördelat har vi utfört parametriska 

tester i form av enkel linjär regressionsanalys. Som vi redogjort för i avsnitt 4.2.3.3. 

Enkätens andra del – Frågor i form av påståenden, bad vi respondenterna ta ställning till 

våra påståenden genom att markera sitt svarsalternativ på en sexgradig intervallskala. 

Respektive skalsteg från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt” kodade vi från ett 

till sex. Men uppfyller en intervallskala kvalifikationer för att kunna användas vid en 

kvantitativ studie? Vår intervallskala anger inte volymenheter i form av vikt eller 

storlek, eftersom skalsteget 3 inte kan klassificeras som hälften så mycket som 

skalsteget 6. För att undvika en viss övertolkning av våra påståenden och därmed 

statistiskt kunna säkerställa undersökningen, valde vi att komplettera den linjära 

regressionsanalysen med ett icke-parametrisk korrelationstest. På så vis har vi både 

utifrån ett parametriskt och icke-parametriskt bedömningssätt kunnat undersöka om det 

finns något signifikant samband mellan variablerna i våra hypoteser. Vid våra 

hypotesprövningar har vi använt oss av en 95 % konfidensnivå vilket medför att vi med 
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95 % säkerhet kan säga om det finns något samband mellan variablerna i hypotesen 

(Lantz, 2009). I följande fem avsnitt följer en presentation av våra hypoteser och dess 

resultat. 

 

5.2.1. Hypotes 1: Införandet av konkurrensutsättning leder endast till ökad effektivitet 

första gången det introduceras 

Underlaget till vår första hypotes kommer sig av Almqvists (2004) antagande om att 

konkurrensutsättning enbart skulle ge ökad effektivitet första gången det införs. Det vi 

avsåg undersöka var om kommuner som har infört och idag tillämpar valfrihetssystem 

enligt LOV för hemtjänstverksamhet, även tidigare har tillämpat konkurrensutsättning 

för sin hemtjänstverksamhet. Den beroende variabeln är i detta fall påståendet (2.2) om 

respondenten upplever ökad effektivitet sedan införandet av LOV. Vi har testat detta 

påstående mot frågan om kommunen tidigare konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet 

(1.8) i ett t-test (se Tabell 11). 

 

Tabell 11. Statistik från t-testet för Hypotes 1. 

  

Har kommunen tidigare 
konkurrensutsatt enligt 
LOU? N 

Medel-
värde 

Std. 
avvikelse p-värde 

Effektiviteten ökat vid kon-
kurrensutsättning enligt LOV 

Ja 19 3,53 1,577 0,550 

Nej 35 3,80 1,605   

 

Med t-testet avsåg vi kunna jämföra de respondenter vars kommun tidigare 

konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet med de respondenter som i och med 

införandet av LOV konkurrensutsatt sin hemtjänstverksamhet för första gången. För den 

förstnämnda gruppen återfinns ett medelvärde på 3,53 baserat på 19 svar och för den 

andra gruppen återfinns ett medelvärde på 3,80 baserat på 35 svar. Finns det då något 

signifikant samband mellan de båda grupperna? T-testet visar att det finns ett samband 

mellan de båda gruppernas medelvärde. Oberoende om konkurrensutsättning sker för 

första eller andra gången upplever respondenten en ökad effektivitet. Det finns alltså 

ingen skillnad i hur respondenterna i de båda grupperna upplever ökad effektivitet. 

Följaktligen innebär att antagandet om att ett införande av konkurrensutsättning endast 

skulle leda till ökad effektivitet första gången inte är signifikant, varpå vår första 

hypotes förkastas. 
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5.2.2. Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan förtydligandet av styrning och 

effektivitet i en konkurrensutsatt offentlig miljö 

Hypotes 2 tog form från Nordgrens (2003) vetenskapliga teori om hur utveckling av nya 

tekniker i ekonomistyrning påverkar effektiviteten i en konkurrensutsatt miljö. 

Påståendet om hur respondenten upplever att sättet att styra verksamheten har 

tydliggjorts sedan införandet av LOV (2.3) ligger till grund för att påvisa om det 

föreligger något hypotetiskt samband. Som framgår i avsnitt 5.2. Hypotesprövning, 

väljer vi att använda såväl enkel linjär regressionsanalys som ett icke-parametrisk 

korrelationstest. Med Spearman´s korrelationstest och med enkel linjär 

regressionsanalys har den förklarande variabeln förtydligande av styrning testats mot 

den beroende variabeln effektivitet (H2). Resultatet, som kan utläsas i Tabell 12, visar 

att oberoende av vilken av de två analysmetoder vi använder, påvisas ett starkt positivt 

samband vad gäller förtydligandet av styrning och effektivitet i en konkurrensutsatt 

miljö. I tabellen kan utläsas att 59,2 procent av variationer i effektivitet beror på 

variationer i förtydligande av styrning. Spearman´s test visar att den positiva 

korrelationen mellan variablerna effektivitet och styrning är 0,754. Därtill förstärks det 

positiva sambandet av riktningskoefficientens lutning som är 0,733. Slutsatsen blir att 

vår andra hypotes ej förkastas, då resultatet visar att ju tydligare styrningen blir desto 

effektivare blir den offentliga konkurrensutsatta verksamheten. 

 
Tabell 12. Statistik från ett korrelationstest och en linjär regressionsanalys för Hypotes 2. 

Variabel Korrelationstest Linjär regressionsanalys 

Förklarande Beroende p-värde Korrelation p-värde Förklaringsgrad Riktn.koefficient 

Styrningen 
har 
tydliggjorts 

Ökad effektivitet 
sedan införandet 
av LOV 0,000 0,754 0,000 0,592 0,733 

Styrning  Effektivitet 0,000 0,729 0,000 0,542 0,651 

 

I Tabell 12 framgår även att vi valt att utföra testerna för de sammanslagna variablerna 

effektivitet och styrning. I detta fall testades den sammanslagna beroende variabeln 

effektivitet mot den sammanslagna förklarande variabeln styrning. Även här påvisar 

Spearman´s korrelationstest och enkel linjär regressionsanalys ett linjärt signifikant 

samband mellan de båda sammanslagna variabelgrupperna. Likaså finner vi att värdena 

för förklaringsgraden och riktningskoefficienten motsvarar den ursprungliga hypotesen. 

Slutsatsen blir därmed att denna hypotes ej heller förkastas. 
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5.2.3. Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan framgångsrik styrning och 

ökade krav på mätbara mål i en konkurrensutsatt offentlig miljö 

Hypotes 3 grundas på de forskningsstudier som tyder på att en framgångsrik styrning i 

en konkurrensutsatt miljö bland annat uppnås genom att ställa krav på vilka mätbara 

mål som ska uppnås i verksamheten. För att undersöka om forskningen finner stöd i vår 

studie lät vi två påståenden ligga till grund för att påvisa om det föreligger något 

hypotetiskt samband. Det ena påståendet handlar om att sättet att styra verksamheten 

har förbättrats sedan införandet av LOV (2.4). Det andra påståendet avser om 

verksamheten har fått skärpta krav på mätbara mål sedan införandet av LOV (2.5). 

Även för denna hypotes väljer vi att använda såväl enkel linjär regressionsanalys som 

ett icke-parametrisk korrelationstest. Med Spearman´s korrelationstest och med enkel 

linjär regressionsanalys har den förklarande variabeln framgångsrik styrning testats mot 

den beroende variabeln effektivitet (H3). 

 

Resultatet, som kan utläsas i Tabell 13, visar att oberoende av vilken av de två 

analysmetoder vi använder, påvisas att det finns ett starkt positivt samband vad gäller 

framgångsrik styrning och effektivitet i en konkurrensutsatt miljö. I tabellen kan utläsas 

att 56,5 procent av variationer i ökade krav på mätbara mål beror på variationer i 

framgångsrik styrning. Spearman´s test visar att den positiva korrelationen mellan 

variablerna mätbara mål och styrning är 0,725. Därtill förstärks det positiva sambandet 

av riktningskoefficientens lutning som är 0,724. Slutsatsen blir att vår tredje hypotes ej 

förkastas då resultatet visar att ju mer framgångsrik styrning desto mer ökar kraven på 

mätbara mål i en konkurrensutsatt verksamhet. 

 

Tabell 13. Statistik från ett korrelationstest och en linjär regressionsanalys för Hypotes 3. 

Variabel Korrelationstest Linjär regressionsanalys 

Förklarande Beroende p-värde Korrelation p-värde Förklaringsgrad Riktn.koefficient 

Styrningen 
har blivit 
framgångsrik 

Ökade krav på 
mätbara mål 
sedan införande 
av LOV 0,000 0,725 0,000 0,565 0,724 

Styrning  

Ökade krav på 
mätbara mål 
sedan införande 
av LOV 0,000 0,720 0,000 0,566 0,738 

 

I Tabell 13 framgår även att vi valt att utföra testerna för den sammanslagna variabeln 

styrning. I detta fall testades den beroende variabeln ökade krav på mätbara mål mot 

den sammanslagna förklarande variabeln styrning. Även här påvisar Spearman´s 

korrelationstest och enkel linjär regressionsanalys ett linjärt signifikant samband mellan 
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variablerna mätbara mål och styrning. Likaså finner vi att värdena för förklaringsgraden 

och riktningskoefficienten motsvarar i allra högsta grad den ursprungliga hypotesen. 

Slutsatsen blir därmed att denna hypotes inte heller förkastas. 

 

5.2.4. Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kostnadsbesparingar inom 

hemtjänstverksamheten och andelen hemtjänsttimmar som utförs av privat utförare  

Hypotes 4 grundar sig på den forskningsstudie som indikerar på sambandet mellan 

kostnadsbesparingar inom kommunal verksamhet och den volym som utförs av privata 

utförare. För att undersöka om forskningen finner stöd i vår studie lät vi fyra påståenden 

ligga till grund för att påvisa om det föreligger något hypotetiskt samband. Det ena 

påståendet handlar om ökade kostnadsbesparingar sedan införandet av LOV (2.6). Det 

andra påståendet handlar om produktivitetsökning (2.7). Tredje påståendet avser om 

kundtiden har ökat (2.8) och det fjärde och sista påståendet handlar om neddragning av 

vårdpersonal (2.9). Även här har vi valt att använda såväl enkel linjär regressionsanalys 

som ett icke-parametrisk korrelationstest för att testa den förklarande variabeln 

hemtjänstvolym i privat regi mot den beroende variabeln kostnadsbesparingar. 

 

Resultatet, som kan utläsas i Tabell 14, visar att oberoende av vilken av de två 

analysmetoder vi använder, påvisas att det inte finns något signifikant samband vad 

gäller kostnadsbesparing och andelen utförda hemtjänsttimmar i privat regi. I tabellen 

kan utläsas att 0,1 procent av variationer i kostnadsbesparingar beror på variationer i 

andelen utförda hemtjänsttimmar i privat regi. Spearman´s test visar att det föreligger en 

negativ korrelation på 0,068 variablerna emellan. Därtill förstärks det negativa 

sambandet av riktningskoefficientens lutning som är -0,002. Slutsatsen blir att vår fjärde 

hypotes förkastas då resultatet visar att andelen hemtjänsttimmar som utförs i privat regi 

inte påverkar graden av kostnadsbesparingar i egenregi.  
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Tabell 14. Statistik från ett korrelationstest och en linjär regressionsanalys för Hypotes 4. 

Variabel Korrelationstest Linjär regressionsanalys 

Förklarande Beroende p-värde Korrelation p-värde Förklaringsgrad Riktn.koefficient 

Andel utförda 
hemtjänst-
timmar i 
privat regi 

Ökade 
kostnadsbespari
ngar sedan 
införandet av 
LOV 0,630 -0,068 0,792 0,001 -0,002 

Andel utförda 
hemtjänst-
timmar i 
privat regi 

Neddragning av 
vårdpersonal 
sedan införandet 
av LOV 0,413 0,115 0,352 0,017 0,009 

Antal 
leverantörer i 
privat regi 

Neddragning av 
vårdpersonal 
sedan införandet 
av LOV 0,913 0,015 0,092 0,054 0,017 

 

I Tabell 14 framgår även att vi testat den förklarande variabeln hemtjänstvolym i privat 

regi mot den beroende variabeln neddragning av vårdpersonal i egenregi.  Även här 

påvisar Spearman´s korrelationstest och enkel linjär regressionsanalys att det inte 

förekommer något signifikant samband mellan variablerna hemtjänstvolym i privat regi 

och neddragning av vårdpersonal i egenregi. Slutsatsen blir därmed att denna hypotes 

förkastas. Genom att vi även ställde frågan om antalet leverantörer som utför 

hemtjänstinsatser har vi kunnat testa den förklarande variabeln om antal leverantörer i 

privat regi mot den beroende variabeln neddragning av vårdpersonal i egenregi. 

Spearman´s korrelationstest påvisar att det inte förekommer något signifikant samband 

(p-värde 0,913) mellan de båda variablerna. Dock påvisas en tendens till signifikans vid 

test med enkel linjär regressionsanalys (p-värdet 0,092). Detta signifikansvärde bör 

användas med viss försiktigt då variablerna inte är normalfördelade. Det medför att 

Spearman´s korrelationstest ger en mer rättvisande bild. 

 

5.2.5. Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan effektivitet och att prissätta 

hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid/utförd tid  

Tidigare sågs hemtjänstverksamhetens aktiviteter inte lika självklart som något som 

kunde prissättas. Frågan som ligger till grund för vår femte hypotes är om prissättningen 

av hemtjänstverksamhet kan bidra till en ökad effektivitet? För att testa hypotesen har vi 

använt oss av såväl korrelationstest som enkel linjär regressionsanalys för att undersöka 

sambandet mellan den beroende variabeln effektivitet och variabeln att prissätta 

hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid eller utförd tid (H5) i Tabell 15. 

Korrelationstestet påvisar ett samband mellan de båda variablerna genom en positiv 

stark korrelation på 0,497. Genom såväl ett korrelationstest som en linjär 

regressionsanalys har vi mätt signifikansen och finner då att det finns ett positivt linjärt 
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signifikant samband mellan variablerna ökad effektivitet och att prissätta sin 

hemtjänstverksamhet. Vår femte hypotes kan därmed inte förkastas varför vi tillskriver 

att det finns ett positivt samband mellan effektivitet och att prissätta 

hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd eller utförd tid. Enligt tabellen redogörs 

att effektiviteten kan förklaras av prissättningen till 24,5 procent samtidigt som även 

riktningskoefficienten påvisar att det finns ett positivt samband variablerna emellan. 

 

Tabell 15. Statistik från ett korrelationstest och en linjär regressionsanalys för Hypotes 5. 

Variabel Korrelationstest Linjär regressionsanalys 

Förklarande Beroende p-värde Korrelation p-värde Förklaringsgrad Riktn.koefficient 

Prissättning 
utifrån 
volymer 

Ökad effektivitet 
sedan införandet 
av LOV 0,000 0,497 0,000 0,254 0,409 

Prissättning 
utifrån 
volymer  Effektivitet 0,000 0,588 0,000 0,345 0,418 

 

Vi har även valt att utföra testerna för den sammanslagna variabeln effektivitet. I detta 

fall testades den sammanslagna beroende variabeln effektivitet mot variabeln att 

prissätta hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid eller utförd tid. Även här 

påvisar Spearman´s korrelationstest och enkel linjär regressionsanalys att det finns ett 

linjärt signifikant samband mellan variablerna effektivitet och att prissätta sin 

hemtjänstverksamhet. Inte heller denna hypotes kan förkastas varför vi även här 

tillskriver att det finns ett positivt samband mellan effektivitet och att prissätta 

hemtjänstverksamheten. Likaså finner vi att värdena för förklaringsgraden och 

riktningskoefficienten motsvarar den ursprungliga hypotesen. 

 

Resultatet från testerna tyder följaktligen på att kommunernas hemtjänstverksamhet vid 

konkurrensutsättningen enligt LOV har gått till prestationsbaserad ersättning i högre 

utsträckning än tidigare. 
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5.3. Sammanfattning av hypotesprövningar 

I Tabell 16 presenteras en sammanfattning för våra hypotesprövningar där det framgår 

om hypoteserna förkastas eller ej. 

 
Tabell 16. Sammanfattning av hypotesprövningar. 

 Hypotes 
Förkastas eller 
 förkastas ej 

H1 Införandet av konkurrensutsättning leder endast till ökad effektivitet 
första gången det introduceras 

Förkastas 

H2 Det finns ett positivt samband mellan förtydligandet av  
styrning och effektivitet i en konkurrensutsatt offentlig miljö 

Förkastas ej 

H3 Det finns ett positivt samband mellan framgångsrik styrning och  
ökade krav på mätbara mål i en konkurrensutsatt offentlig miljö 

Förkastas ej 

H4 Det finns ett positivt samband mellan kostnadsbesparingar inom 
hemtjänstverksamheten och andelen hemtjänsttimmar som utförs 
av privat utförare 

Förkastas 

H5 Det finns ett positivt samband mellan effektivitet och att prissätta  
hemtjänstverksamheten utifrån biståndsbedömd tid/utförd tid  
(ersättningen till leverantören). 

Förkastas ej 
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6. Slutsats 
 

 

I det sjätte och sista kapitlet skildras uppsatsens slutsatser. Våra slutsatser bygger på 

resultat och analys från den empiriska undersökning vi genomfört. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar kommer med detta att besvaras. Kapitlet avslutas med egna 

reflektioner samt förslag på fortsatt forskning.   

 

 

6.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen har varit att förklara hur konkurrensutsättning av hemtjänst enligt 

valfrihetssystem påverkat kommuners effektivitet. Vidare har uppsatsen syftat till att 

förklara hur ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen påverkar effektivitet vid 

ett införande av valfrihetssystem. Vår uppsats grundar sig i största allmänhet på tidigare 

forskning inom konkurrensutsatt offentlig verksamhet och i synnerhet på våra två 

teoretiska modeller (se avsnitt 3.6. Teoretisk modell). Som en följd därav har vi berört 

effekterna av att konkurrensutsätta hemtjänstverksamhet inom offentlig sektor. Då vår 

empiriska totalundersökning även resulterade i en relativt hög svarsfrekvens (70 

procent) hade vi ett representativt urval vilket gav oss en hög potentiell möjlighet att dra 

generella slutsatser för målpopulationen. 

 

I nästkommande avsnitt avser vi besvara följande frågeställning: 

 Hur påverkas effektiviteten då kommuner tillämpar valfrihetssystem inom 

hemtjänst? 

 Hur påverkar ekonomi- och verksamhetsstyrning kommunens effektivitet vid ett 

införande av valfrihetssystem inom hemtjänst? 

 

6.2. Slutsatser för Luft och Shields modell 

Forskningsfrågan har sitt ursprung i befintlig forskning och utgår från Luft och Shields 

(2003) modell vilken är baserad på Cavalluzzo et al (1998) forskningsresultat. Som 

följd därav har vi skapat hypoteser som syftar till utformning av enkätstudien. 

Enkätsvaren har legat till grund för den analytiska tolkningen vi gjort och härmed följer 

en redogörelse över våra slutsatser om huruvida effektivitet påverkas i en 

konkurrensutsatt miljö.  
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6.2.1.  Valfrihetssystem påverkar effektiviteten 

I vilken utsträckning påverkas effektiviteten då en kommunal hemtjänstverksamhet går 

från en monopolistisk till en konkurrensutsatt situation? Vår empiriska studie visar på 

en ökad effektivitet då kommunal hemtjänstverksamhet blir konkurrensutsatt enligt 

LOV. Oberoende om konkurrensutsättning sker för första eller andra gången upplever 

respondenten en ökad effektivitet. Det finns alltså ingen skillnad mellan de båda 

grupperna i vilken utsträckning respondenterna upplever ökad effektivitet. Följden blir 

således att Hypotes 1 om att konkurrensutsättning endast skulle leda till ökad 

effektivitet första gången förkastas. Om vi återkopplar till vår forskningsfråga finner vi 

den besvarad, då vi kan konstatera att effektiviteten upplevs öka vid 

konkurrensutsättning av hemtjänstverksamhet enligt LOV. Därmed kan modellen så 

långt antas vara applicerbar för vår studie. 

 

Ett effektivare resursutnyttjande kan innebära såväl kostnadsbesparingar som 

kvalitetsförbättringar. Vad gäller effektivitet och konkurrens har vi även valt att mäta 

dessa variabler utifrån begreppen kommunens möjlighet till kostnadsbesparing i den 

egna verksamheten och andel timmar utförda av privata utförare. Härav blir följden att 

Hypotes 4 om huruvida det finns ett positivt samband mellan kostnadsbesparingar och 

andel utförda timmar av privata utförare förkastas. Trots allt pekar vår analys på att 

effektiviteten ökat sedan införandet av LOV, dock är denna hypotes inte applicerbar på 

Luft och Shields (2003) modell. Det vi i sammanhanget vill belysa är Almqvists (1999) 

tidigare forskning som indikerar på att det kan vara själva hotet om konkurrens, och inte 

konkurrensen i sig som ger drivkrafter till ökad effektivitet. Det tyder på att ökad 

effektivitet kan upplevas enbart genom att politikerna fattar beslut om 

konkurrensutsättning. Slutsatsen blir att detta kan vara en förklaring till att hypotesen 

förkastas. 

 

6.2.2.  Volymbaserad prissättning påverkar effektiviteten 

Vid fördjupning av modellens andra del, vilken handlar om prissättning av offentliga 

tjänster, väljer vi att ställa följande fråga; Hur påverkar volymbaserad prissättning 

effektiviteten i en hemtjänstverksamhet som konkurrensutsätts? Att konstatera är att 

kommunernas hemtjänstverksamhet vid konkurrensutsättning enligt LOV gått till 

prestationsbaserad ersättning i högre utsträckning än tidigare. Men har prissättningen i 

sig bidragit till ökad effektivitet? Vi kan utifrån Hypotes 5 konstatera att det finns ett 
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positivt samband mellan prissättning och effektivitet varpå hypotesen ej förkastas. Vad 

gäller prissättning blir slutsatsen att det kan sägas bidra till en mer effektiv verksamhet 

då ersättningen baseras på hemtjänstvolymer. Några av våra respondenter uppger i 

enkätstudien att det blir allt vanligare att kommunerna går från biståndsbedömd tid till 

utförd tid vad gäller den prestationsbaserade ersättningen vilket även SKL:s 

projektledare för LOV
17

 bekräftar. Även denna del av modellen kan antas vara 

applicerbar för vår studie. 

 

6.2.3.  En ny modell föds – baserad på Luft och Shields modell  

Mot denna bakgrund finner vi att modellen om sambandet mellan konkurrens och 

kostnadsbaserad prissättning av offentliga tjänster och effektivitet är tillämpbar inom 

konkurrensutsatt hemtjänstverksamhet enligt LOV. Resultatet blir således att vi valt att 

konstruera en ny modell som är baserad på Luft och Shields (2003) modell (se Figur 3).  

 

 

Figur 3. En nyskapad modell baserad på Luft och Shields (2003) modell. Modellen beskriver 
sambandet mellan konkurrens enligt LOV och prestationsbaserad ersättning inom 
hemtjänstverksamhet och ökad effektivitet. 
 

Det vi vill belysa i sammanhanget är hur vi väljer att definiera begreppet ökad 

effektivitet. Ökad effektivitet härrör dels från effektivitet och kostnadsbesparing men 

även från produktivitetsökning samt ökad kundtid. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

17 Bengtsson, G., Projektledare för LOV, SKL, Nätverksträff 2011-05-26. 
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6.3. Slutsatser för Cunninghams modell 

Även vår andra forskningsfråga grundar sig på befintlig forskning men är istället 

baserad på Cunninghams (1992) modell. Utifrån modellen har vi utformat hypoteser 

vilka låg till grund för vår enkätstudie. Enkätsvaren har använts för den analytiska 

tolkning vi gjort och härmed följer en redogörelse över våra slutsatser om huruvida 

ekonomi- och verksamhetsstyrning påverkar effektivitet i en konkurrensutsatt miljö. 

 

6.3.1. Ekonomi- och verksamhetsstyrning påverkar effektivitet i en konkurrensutsatt 

miljö 

På vilket sätt påverkas sättet att styra ekonomin och verksamheten mot effektivitet då en 

kommunal hemtjänstverksamhet går från att vara i monopolistisk ställning till att 

konkurrensutsätta delar av sin verksamhet? Vår empiriska studie visar att införandet av 

valfrihetssystem påverkar förhållandet mellan styrning och effektivitet. Detta gäller 

oavsett om det handlar om ett förtydligande av styrningen mot en effektivare 

verksamhet eller om det handlar om att styrningen i sig är framgångsrik och förväntas 

leda till ökade krav på mätbara mål. Följden blir att de båda hypoteserna om styrningen 

i förhållande till effektivitet respektive till ökade krav på mätbara mål ej förkastas. Om 

vi återkopplar till vår forskningsfråga finner vi den därmed besvarad, och slutsatsen 

därav blir att styrning kan anses som framgångsrik om verksamhetens medarbetare har 

god kännedom om mätbara mål. Ett införande av LOV kan ses som att kommunerna 

börjat styra i rätt riktning, det vill säga att göra saker rätt, men också att göra rätt saker.  

 

En utmaning för den kommunala verksamheten består i att styra verksamhetens budget i 

förhållande till rådande volymstorlek. Att ikläda sig rätt kostymstorlek kan vara en 

utmaning i styrsammanhang då volymvariationer i vårdtyngden inom hemtjänsten kan 

framställas, likt en berg- och dalbana, med toppar och dalar. Sammanfattningsvis finner 

vi att modellen om hur konkurrenssättning påverkar förhållandet mellan ekonomi- och 

verksamhetsstyrning och effektivitet är tillämpbar inom hemtjänstverksamhet enligt 

LOV. Slutsatsen blir således att det finns stöd för modellen även inom den ”mjuka” 

tjänstesektorn och den är därmed applicerbar för vår studie. 

 

6.3.2.  En ny modell föds – baserad på Cunninghams modell 

Mot denna bakgrund finner vi att modellen om sambandet mellan förtydligad och 

framgångsrik styrning och effektivitet för en konkurrensutsatt verksamhet är tillämpbar 
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för hemtjänstverksamhet enligt LOV. Resultatet blir således att vi även för styrning valt 

att konstruera en ny modell som är baserad på Cunninghams (1992) modell (se Figur 4). 

Begreppet ökad effektivitet har även här samma definition det vill säga 

kostnadsbesparing, produktivitetsökning samt ökad kundtid.  

  

Figur 4. En nyskapad modell baserad på Cunninghams (1992) modell. Modellen beskriver 
sambandet mellan förtydligad och framgångsrik styrning och ökad effektivitet för en 
konkurrensutsatt hemtjänstverksamhet. 
 

Det vi vill belysa i styrningssammanhanget är vikten av att en fullständig och 

framgångsrik styrmodell kräver fokus på både ekonomi och verksamhet. Följaktligen 

bör fastställda nyckeltal ske utifrån ett flerdimensionellt perspektiv, där det råder balans 

mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Ett par av våra respondenter belyser att 

det råder en ökad betydelse av att mäta tidsåtgången för olika arbetsmoment sedan 

införandet av LOV. Dels som ett led i ökade krav på uppsatta mål, men även som ett led 

för den prestationsbaserade ersättningen.   

 

Men hur vet man att styrningen faktiskt förmår verksamheten och ekonomin att röra sig 

mot uppsatta mål? Är det verkligen målen som är det viktiga, och kan vägen dit vara 

minst lika viktig? Kommunens redovisning kan ge finansiell information vilket kan 

svara för vilka mål verksamheten uppnått. Nackdelen är att man då inte har belyst hur 

det ser ut för den del av verksamheten som vi faktiskt inte kan mäta utifrån finansiella 

nyckeltal. Lindvall (2001) skriver om att uppmärksamhet ofta riktas mot det som mäts, 

det som faktiskt syns. För att kunna styra och kontrollera en organisation krävs att fokus 

även flyttas till det vi inte ser, det vi inte registrerar 
18

. Vi kan konstatera att det krävs en 

annan typ av uppföljning än bara en redovisning för att analysera om en styrmetod 

fungerar eller ej. Vidare lägger vi gärna fokus på utfallsmåtten och inte på orsakerna 

bakom utfallet. De drivande måtten är minst lika viktiga då de pekar på de 

                                                        

18 Igelström, B., Universitetslektor, FE6056 Ekonomistyrning, Föreläsning 2011-01-19. 
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orsakssamband som förekommer vid ekonomistyrningen. En fråga vad gäller 

uppföljningen är huruvida uppföljningsarbetet vidareutvecklas och fullföljs om 

resultatet avviker? Det kan vara så att åtgärder behövs sättas in för att styrningen ska ge 

fortsatt effekt. 

 

Då LOV är en relativt nystiftad lag och då det ständigt sker en intensifiering av antalet 

kommuner med valfrihetssystem i drift skulle våra nykonstruerade teoretiska modeller 

kunna komma till användning vid uppföljningssammanhang inom hemtjänstverksamhet. 

En förändrad åldersstruktur ställer kommuner inför utmaningen att hantera de kraftigt 

ökade vårdbehoven. Med ökade hemtjänstvolymer krävs utan tvivel ett bättre 

resursutnyttjande tillsammans med omfördelning av resurser. Vi tror att tjänstemän 

framöver måste förse sig med verktyg för sin konkurrensutsatta verksamhet för att 

kunna redogöra för politiker och övriga intressenter om effekterna av konkurrensen. 

 

 

6.4. Egna reflektioner 

Det vi finner nämnvärt i denna studie är att respondenterna i hög grad påtalar ett 

växande vårdbehov parallellt som lagstiftningen möjliggör ett valfrihetssystem. Vi 

menar dock inte att ett växande vårdbehov har ett samband med LOV, men intressant i 

sammanhanget är huruvida kommunens kostnader kommer att påverkas av 

volymökningar inom hemtjänsten. Ökade hemtjänstvolymer leder alldeles säkert till 

ökade kostnader för kommunen oavsett om insatserna utförs i egenregi eller privat regi. 

Kanske kan det ändå finnas en viss samverkan mellan kostnadsbesparingar och andel 

timmar som utförs av privata utförare sett till oförändrade hemtjänstvolymer. En 

förklaring till detta kan vara hur kommunerna successivt tvingas analysera och prissätta 

sin verksamhet i samband med LOV:s intågande och utbredning, och på så sätt 

åskådliggörs den egna verksamhetens intäkter och kostnader på ett mer framträdande 

sätt. Följden blir att medarbetarna drivs till att börja tänka entreprenörskap för den 

kommunala verksamheten. 

 

Men ”konkurrerar” egenregin och den privata regin på lika villkor? Som vi nämnt i 

avsnitt 3.1.4. Intensifiering av valfrihetsreformer, medför att ”lämna över” utförandet 

till privata aktörer att kommunen har yttersta ansvaret samt svarar för 

kontrollinstrumentet. Som ytterst ansvarig kan innebära en viss överkapacitet avseende 

tillhandahållandet av personalresurser, vilket är viktigt att ha i beaktande vid bedömning 
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av kostnader och volymer för egenregin. Att agera utifrån konkurrensstrategi är 

synnerligen en relativt ny värld för kommunal verksamhet. För att behålla och vinna 

potentiella kunders förtroende handlar det än mer om trovärdighet, kunskap och ett 

starkt varumärke. För att erövra marknadsandelar kan konkurrensfördelar i form av 

tillförlitlighet, personlighet och bred språkkompetens vara framgångsfaktorer. Än så 

länge är konkurrensen snedvriden då övervägande hemtjänstinsatser utförs i kommunal 

regi, men ju fler ackrediterade leverantörer som kommer in på marknaden desto jämnare 

fördelar sig marknadsandelarna. Det som gör att leverantörer i privat regi kan anses som 

ett konkurrensaktigt alternativ är, att de utöver hemtjänstinsatser, kan erbjuda 

tilläggstjänster i form av gräsklippning, snöskottning och storstädning.  

 

I sammanhanget kan det tyckas paradoxalt när kommunen å ena sidan ackrediterar 

privata aktörer och å andra sidan tänker i termer av kundfokus och samtidigt är med och 

vill tampas om marknadsandelar. Marknadsföringstermer som kundfokus, positionering 

och profilering blir således variabler som bör flätas samman med kommunal ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. Med ett starkt kundfokus och en helt ny konkurrenssituation 

måste nu kommunens anställda bli än mer medvetna om förvaltningens vision, strategi 

och verksamhetsmål för att skapa kundanpassning. Att prata i termer av 

konkurrensstrategi är dock endast en del av myntets sida. Den andra handlar om politik 

och politiska ideologier och sättet att se på människan, samhället och dess uppgift. Det 

finns här en skillnad mellan den politiska aspekten och den rent verksamhetsmässiga. 

Kanske är det som så att kommunal och privat verksamhet inom samma område inte 

alltid ska betraktas som varandras konkurrenter? Det handlar inte enbart om 

marknadsandelar i ett strikt ”affärsmässigt” perspektiv, det handlar också om att utifrån 

en politisk-ideologisk aspekt kunna erbjuda olika alternativ som möjliggör för brukaren 

att välja det alternativ som passar denne bäst. Gränsen mellan kommunalt och privat 

kan också hänföras till ifrågasättandet av välfärdsamhället under 1970- och 80-talet där 

statens monopol på just välfärdsområdet ifrågasattes utifrån exempelvis kundbehov och 

effektivitet. För en kommun som tillämpar valfrihet handlar det om att få medarbetare 

och politiker att lyfta blicken och tänka helhetsperspektiv. 

 

Som en följd av en ökad äldre befolkning och kommuners tillämpning av 

kvarboendeprincipen ökar behovet av service och omvårdnad i det egna hemmet. Här 

kanske politiken får träda in och se över den kommunala skattesatsen och huruvida 

fördelning av anslagen verksamheterna emellan ska ske. Tjänstemännens uppdrag blir 
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således att verkställa politikernas beslut och därmed tillhandahålla de äldres vårdbehov 

utifrån ett effektivt resursutnyttjande.  

 

Genom teori och empiri har vi funnit att den kommunala regin i stor utsträckning börjat 

tänka i termer av entreprenörskap. Med detta sagt vill vi avsluta med ett uttalande från 

SKL:s projektledare för LOV. Enligt Bengtsson har LOV inneburit ”den bästa 

genomlysningen av verksamheten som gjorts. Här har kommunerna vänt på varje sten 

och studerat vad verksamheten kostat och vad man fått ut av pengarna. […] Det är just 

kommunernas egna kostnader som är viktiga att belysa” (HelaHälsingland,110211). 

 

6.5. Förslag på fortsatt forskning 

I detta avslutande avsnitt har vi för avsikt att ge förslag på fortsatt forskning. Olika 

förslag har väckts under uppsatsens uppbyggnad. Då det finns ett flertal olika 

verksamheter utöver hemtjänstverksamhet som konkurrensutsätts enligt LOV, finns det 

därmed outforskade verksamhetsområden i förhållande till LOV (se Bilaga 1). Den 

ständiga intensifieringen av kommuner med valfrihetssystem i drift, medför att 

målpopulationen ständigt ökar. Tillika ökar kunskaperna och yrkesskickligheten ju fler 

år som kommunerna tillämpar LOV varpå en mer valid enkätstudie kan utföras 

framgent. Regeringen har under åren 2011 till 2013 beslutat att tilldela ytterligare 21 

miljoner årligen i stimulansmedel till kommuner som ännu inte beslutat om att införa 

LOV. Därmed finns stor potential för kommuner att ta steget mot att konkurrensutsätta 

sin verksamhet. 

 

Då vi valt att avgränsa oss mot brukareperspektivet har vi i och med det inte inriktat oss 

på kvalitetsaspekten. Huruvida brukaren upplever en ökad kvalitet sedan införandet av 

LOV anser vi vara ett relativt outforskat område. Ett annat perspektiv kan vara att titta 

på andra länders kommunala privatisering. Då vi vet att Danmark sneglar på hur 

Sverige byggt upp sitt valfrihetssystem kan det säkert i framtiden finnas relevans i att 

forska inom området i ett globalt perspektiv med andra länder. 
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Bilaga 1: Tjänster som kan konkurrensutsättas 

 genom LOV 

 

Tjänster med valfrihet 
 

Förfrågningsunderlag på www.valfrihetswebben.se 

Hemtjänst –service (82 kommuner) 
Hemtjänst –omvårdnad (64) 
Hemtjänst –hemsjukvård (27) 
Särskilt boende för äldre (5) 
Korttidsboende utomlands äldre (1) 
Dagverksamhet för äldre (2) 

Ledsagning (13) 
Avlösning (11) 
Daglig verksamhet LSS (8) 
Korttidsboende LSS (2) 
Gruppboende LSS (1) 
Familjerådgivning (7) 
Familjebehandling (1) 
Arbetsmarknadsinsatser (2) 
Drogterapi (1) 
Fotvård i Säbo (1) 

Boendestöd (4) 
Daglig sysselsättning, socialpsykiatri (4) 
Ickeval personlig assistent, LSS (2) 
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Bilaga 2:  Följebrev till respondenter – 

Kommuner med valfrihetssystem i drift 
 

Ni är en av Sveriges 82 kommuner som har valfrihetssystem i drift inom Er hemtjänstverksamhet! 

Anledningen till att just Ni är utvald som respondent i denna enkätundersökning beror på att vi fann Era 

kontaktuppgifter på valfrihetswebben.se, alternativt Er hemsida. 

 

Vi som utformat enkäten är två ekonomstudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats. Uppsatsen 

syftar till att förklara hur kommuners styrning och effektivitet påverkas vid införandet av LOV. Enkäten 

består av 8 bakgrundsfrågor samt 10 påståenden och vi beräknar att den tar cirka 10 minuter att besvara. 

Enkätsvaren används enbart i vår uppsats och kommer alltså inte att kunna användas i andra syften. Vi 

värdesätter Er tid då svaren har stor betydelse för uppsatsens analys och slutsats. 

 

Om Ni finner någon annan lämpad att besvara frågorna, vänligen vidarebefordra detta mail till någon 

kollega. Oberoende av vem i Er kommun som svarar så garanteras anonymitet. Vi önskar svar inom en 

vecka, dock senast torsdag 12 maj. 

Länk till enkäten; 

[DIRECT_ONLINE_LINK] 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Gunilla Edvinsson, Fanny Östlund 

Högskolan Kristianstad 

 

Påminnelse 1 – Kommuner med valfrihetssystem i drift 

Detta är en påminnelse till Er som ännu inte hunnit fylla i vår enkät om valfrihetssystem i drift inom 

hemtjänsten! 

 

Då Ni är en av de 82 kommuner som har valfrihetssystem i drift inom Er hemtjänstverksamhet, är det till 

stor hjälp för oss om Ni tar Er tid att besvara enkäten. 

 

Uppsatsen syftar till att förklara hur kommuners styrning och effektivitet påverkas vid införandet av 

LOV. Enkäten består av 8 bakgrundsfrågor samt 10 påståenden och vi beräknar att den tar cirka 10 

minuter att besvara. Enkätsvaren används enbart i vår uppsats och kommer alltså inte att kunna användas 

i andra syften. Vi värdesätter Er tid då svaren har stor betydelse för uppsatsens analys och slutsats. 

 

Om Ni finner någon annan lämpad att besvara frågorna, vänligen vidarebefordra detta mail till någon 

kollega. Oberoende av vem i Er kommun som svarar så garanteras anonymitet. Vi önskar svar senast 

torsdag 12 maj. 

 

Länk till enkäten; 

[DIRECT_ONLINE_LINK] 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Gunilla Edvinsson, Fanny Östlund 

Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 3:  Enkät 
 

 
Fråga 1.1 
 

 
Fråga 1.2 
 

 
Fråga 1.3 
 

 
Fråga 1.4 
 

 
Fråga 1.5 
 

 
Fråga 1.6 
 

 
Fråga 1.7 
 

 
Fråga 1.8 



 

 88 

 
Påstående 2.1 
 

 
Påstående 2.2 
 

 
Påstående 2.3 
 

 
Påstående 2.4 
 

 
Påstående 2.5 
 

 
Påstående 2.6 
 

 
Påstående 2.7 
 

 
Påstående 2.8 
 

 
Påstående 2.9 
 

 
Kommentarer 3.1 
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Bilaga 4: Kommungrupper 
 

Kommungruppsindelningen, som delar in Sveriges kommuner i nio grupper, har gjorts 
av Sveriges Kommuner och Landsting och började gälla 1 januari 2005. Indelningen 
har gjorts efter vissa strukturella egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, 
pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Kommungrupperna är:  
 

1. Storstäder (3 kommuner)  

Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

2. Förortskommuner (38 kommuner) Kommun där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna.  

3. Större städer (27 kommuner) 

Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 

procent. 

4. Pendlingskommuner (41 kommuner) 

Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i 

någon annan kommun. 

5. Glesbygdskommuner (39 kommuner) 

Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 

20 000 invånare. 

6. Varuproducerande kommuner (40 kommuner) 

Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, 

anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. (SNI92) 

7. Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 

invånare.  

8. Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner)  

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 

invånare. 

9. Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner)  

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 

invånare. 

 

Kommunal personal 2006 
Sveriges Kommuner och Landsting 

http://www.skl.se/
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Bilaga 5: Normalfördelningsdiagram 
 

Tabell 1. Ett Kolmogorov-Smirnov test över normalfördelningen. Testet påvisar 

normalfördelning för flertalet av våra påståenden. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Påståenden 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,740 0,206 0,038 0,005 0,126 0,029 0,143 0,233 0,000 0,010 


