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Abstract 

 
Major changes have taken place for the elderly in recent decades within the municipalities 
that have adopted the customer choice model, and more municipalities will soon introduce 
this as well. The customer choice model means that elderly people with home help services 
may be granted the opportunity to choose provider and thus can choose between private 
and municipal providers. Customer choice means that there are at least two different kind of 

providers who can perform the service which the elderly can choose from. The first 
customer choice model was introduced in Sweden in Nacka municipality in the County of 

Stockholm in 1992. According to politicians and supporters of the customer choice model, 
customers gained more choice and influence over their situation. This study aims to examine 

the advantages and disadvantages that it is deemed that the customer model has . It is also 
our intent to bring out the importance and impact the model has on the care quality and the 

possibilities to satisfy the needs of the elderly.  
 

To answer the questions and the purpose of this study qualitative telephone interviews have 
been conducted. These interviews have been made with eight managers in the home care 

administration with mixed experience of the customer choice model where five out of eight 
are working in a company which provides home help care and have used the customer 

choice model for a long time, and three managers in a business where the customer choice 
model has not yet been introduced. Four of these managers work in a municipal business 

and four in the private sector. This selection was made to get different aspects of the 
customer choice model and its importance, and meant that differences could be 
distinguished depending on whether the informants worked in private or municipal 
operations and also due to his or hers experience and status to the customer choice model . 
We have used Habermas theory of communicative action, Maslows hierarchy of needs, 
Waerness term care-efficiency and an organization theory, to analyse the interviews. 
 
Our results show that the quality of care increases with competition as businesses are forced 
to work with quality. We haven´t found any major differences in perceptions of customer 

choice model between private and municipal providers, except that private providers have 
more opportunities for competition. What determines whether customer choice model is 

inserted in a municipality or not is the ideological allegiance. A disadvantage of customer 
choice model is that the selection itself is difficult and that there isn´t sufficient information 

about the providers. 

 



 
 

 
Sammanfattning 
 
Stora förändringar har ägt rum inom äldreomsorgen de senaste decennierna med 
kommuner som infört kundvalsmodellen och fler kommuner som är på gång att införa den. 
Kundvalsmodellen innebär att äldre personer med beviljad hemtjänst får möjlighet att själva 
välja utförare av insatserna och därmed har möjligheten att välja mellan privata eller 
kommunala utförare. Kundvalet innebär således att det finns minst två olika typer av 
utförare som kan utföra tjänsten. År 1992 infördes i Nacka kommun, Stockholms län, den 
första kundvalsmodellen i Sverige. Enligt politiker och anhängare av kundvalsmodellen fick 
kunderna större valmöjlighet och inflytande över sin situation. Denna studie har som syfte 
att undersöka vilka för- och nackdelar kundmodellen har, vilken betydelse och inverkan 
modellen har på hemtjänstens omsorgskvalitet och möjligheterna att tillgodose de äldres 
behov.  
 
Kvalitativa telefonintervjuer har genomförts i syfte att besvara frågeställningarna och syftet 
med denna studie. Intervjuerna har utförts med åtta verksamhetschefer inom hemtjänsten 

med blandade erfarenheter av kundvalsmodellen där fem av de åtta cheferna arbetar i en 
verksamhet där man infört kundval och tre av cheferna arbetar i en verksamhet där man 

ännu inte har infört kundvalsmodellen. Fyra av dessa chefer arbetar i en kommunal 
verksamhet och fyra i privat regi. Detta urval användes för att få olika aspekter angående 

kundvalsmodellen och dess betydelse. Detta innebär att skillnader kunde urskiljas beroende 
på om informanten arbetade i privat eller kommunal verksamhet och även beroende på  

dennes erfarenhet till kundvalsmodellen. Till analysen av intervjuerna har vi använt 
Habermas teori om kommunikativt handlande, Maslows behovshierarki, Waerness begrepp 

omsorgsrationalitet och tjänstegarantier som teoretisk behovsmodell. 
 

Vårt resultat visar att omsorgskvaliteten ökar med konkurrens eftersom verksamheterna blir 
tvingade att arbeta med kvalitetsutveckling. Vi har inte funnit några stora skillnader i 

uppfattning om kundvalsmodellen mellan privata och kommunala utförare, förutom att de 
privata utförarna har större möjligheter till konkurrens. Det som avgör om kundvalsmodellen 
införs i en kommun eller ej, är den ideologiska tillhörigheten i kommunen. En nackdel med 

kundvalsmodellen är att själva valet är svårt och att det inte finns tillräcklig information om 
utförarna som underlättar kundens valmöjligheter.  
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1 Inledning 
 
Inom äldreomsorgen har de senaste decennierna varit präglade av förändring. Denna 
förändring har haft som syfte att förbättra de äldres valmöjligheter. Som en del av denna 
förändring har många kommuner i Sverige infört en kundvalsmodell. Denna uppsats kommer 
att belysa de möjligheter och brister som påträffas i och med införande av kundvalsmodellen 
i hemtjänsten. Vi kommer också att undersöka hur kundvalsmodellen inverkar på 
omsorgskvaliteten och möjligheterna att tillgodose de äldres behov. Fortsättningsvis 
kommer benämningen kund, som kommer från näringslivet, att användas angående de 
individer som är mottagare av omsorg i form av hemtjänst. Anledningen till att begreppet 
kund används är att hemtjänst är en tjänst som kunden betalar för och erhåller, precis som 

andra tjänster. Kundbegreppet togs i bruk i samband med att New Public Management fick 
sitt genomslag i den offentliga sektorn under senare delen av 80-talet och början av 90-

talet1. Detta kommer vi att gå in på närmare i det kommande avsnittet om tidigare 
forskning.  

 
Med kundval menas att kunden själv väljer vilken utförare, kommunal eller privat, som 

kommer att verkställa den beviljade vården och omsorgen. Kundvalet innebär således att det 
finns minst två utförare som kan genomföra tjänsten. Det är ett vanligt missförstånd, enligt 

Edebalk och Svensson2, att kundvalet innebär ett ökat kundinflytande. Bara för att de privata 
utförarna ökar i antal så innebär detta inte att kunden får mer inflytande över tjänsterna. 

Det är således viktigt att särskilja begreppen kundval och kundinflytande menar författarna. 
De motiv det talas om för att införa kundval är att öka valfriheten för kunden, att skapa 

kvalitetskonkurrens mellan utförare samt skapa ett system för långsiktig kontinuitet bland 
utförarna för att på det viset skapa en högre kvalitet samt en effektivare omsorg.  

 
Enligt socialstyrelsen är syftet med kundvalsmodellen:  
 

”att ge brukarna möjlighet att välja mellan olika utförare av de tjänster, som biståndsbeslutet 
berättigar till. Kundvalsmodellen skall vara så konstruerad att den ger förutsättningar för att en 
mångfald av utförare skall kunna etablera sig och ge förutsättningar för konkurrens och kvalitet 
inom området”3. 

 

Kundvalsmodellen inom hemtjänsten tog sin början i Stockholms län i Nacka kommun år 
19924. Kundvalet går till så att då en kund ansöker om hemtjänstinsatser, och får detta 

beviljat av en biståndshandläggare, får denne också möjligheten att välja utförare av 
insatserna. Detta gäller oavsett om kunden önskar en kommunal eller privat utförare. 

Tanken med kundvalet är därför att utveckla tjänsterna så att de blir efterfrågade av kunden 
och därmed skapa konkurrens och kvalitet inom hemtjänsten. De privata utförarna har 

sedan slutet av 1990-talet kraftigt ökat i antal. År 2006 utgjorde andelen hemtjänstkunder i 

                                                 
1
 Montin, 1997 

2
 Edebalk & Svensson, 2005 

3
 Socialstyrelsen, 2004:20 

4
 Socialstyrelsen, 2004 



2 
 

privat regi 11 % av marknaden5 (mer aktuella siffror har inte varit möjliga att uppbringa). I 
och med detta har omsorgen om de äldre blivit konkurrensutsatt6.  

 
De skillnader som finns mellan en kommunal och en privat verksamhet är att de privata kan 

tillhandahålla tilläggstjänster i anslutning till hemtjänst eller som servicetjänster utan 
behovsprövning. Hemtjänst utan tilläggstjänster innebär vanligtvis att kunden kan få hjälp 

med uppgifter av servicekaraktär och personlig omvårdnad 7. Tilläggstjänsterna omfattas av 
bestämmelser angående hushållstjänster med skattereduktion och innebär att 

verksamheten som tillhandahåller dessa tjänster måste inneha F-skattsedel8. 
Tilläggstjänsterna kan bestå av städning, fönsterputsning, tvätt, diskning, matlagning, 
snöskottning och enklare former av trädgårdsarbete. Tilläggstjänsterna kan även bestå av 
omsorg och tillsyn som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, promenader, bankbesök, 
besök vid vårdcentral eller andra liknande ärenden. Dock kan företag inte tillhandahålla 
personlig omvårdnad utan att den äldre har en behovsprövning från kommunens 
biståndshandläggare9. Kommuner, landsting och stat har skyldigheter angående hälso- och 
sjukvård som finns reglerade i lag och har därmed inte möjlighet att få skattereduktion10.  
 
I 3 kap. 3 § Socialtjänstlagen finns bestämmelser om att den kommunala hemtjänsten skall 
vara av god kvalitet. De privata företagen som utför hemtjänst skall ha avtal med 

socialstyrelsen där kvalitetsbestämmelser skall finnas. Servicetjänster och hushållsarbete 
som utförs utan en kunds behovsprövning har inga bestämmelser om kvalitet och där finns 

heller inga tillsynsmyndigheter. Avgifterna som tas ut i samband me d hemtjänst regleras i 8 
kap. 2-9 § SoL. Kostnaderna för hushållstjänsterna regleras därmed på den öppna 

marknaden och kunden kan söka skattereduktion11. 
 

De dramatiska förändringar som har skett inom hemtjänsten, både i Sverige och i övriga 
Norden, under de senaste decennierna börjar nu nå sin kulmen. Den traditionella 

utformningen av hemtjänsten har gått från att vara offentligt finansierad till en mer 
marknadsanpassad äldreomsorg med fler aktörer som konkurrerar om kunderna. Dessa 

organisationsförändringar är väldigt genomgripande och bör sannolikt påverka många 
aspekter av äldreomsorgen för både de äldre, den arbetade personalen, de ansvariga för 

verksamheten och samhället i sig. Anledningen till att detta ämne valdes som 
examinationsarbete är att detta är en väldigt stor organisationsförändring och för oss det 

mest intresseväckande som sker i äldreomsorgen idag och en lång tid in i framtiden.  
 
En översikt över tidigare forskning visar att det finns väldigt begränsat med relevanta 
resultat av de studier som har utförts. Många har försökt sig på olika sorts jämförelser men 
svårigheter uppkom då kundvalsmodellen ser olika ut i olika kommuner och i  olika länder där 
inte alltid modellen används på samma sätt eller i lika utsträckning. Kundvalsmodellen är 
trots allt en väldigt ny organisationsform och det är därför svårt att överskåda de effekter 

                                                 
5
 Riksrevisionen, 2008 

6
 Socialstyrelsen, 2004 

7
 Socialstyrelsen, 2007 

8
 Proposition 2006/07:94 

9
 Proposition 2006/07:94 s. 41 

10
 Proposition 2006/07:94 s. 44 

11
 Socialstyrelsen, 2007 
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modellen ger. Förhoppningen är att denna studie kommer att utgöra en bidragande del av 
forskningen av kundvalsmodellen ur ett organisationsperspektiv med fokus på kunden.  

 
Denna uppsats kommer först att ge läsaren en bild av hemtjänstens bakgrund och utveckling 

över tid genom att beskriva hur hemtjänstens och äldreomsorgens utformning har 
förändrats fram till idag. Efter detta kommer en metodbeskrivning där intervjuer, 

informanter och analysmetod presenteras för att ge läsaren förståelse för hur denna studie 
har gått till och utvecklats. Sedan presenteras en översikt av den tidigare forskning som har 

utförts inom ämnet och vad man kan finna i litteraturen angående detta. Texten övergår 
sedan till att presentera den teoretiska referensram som används i analysen där Habermas 
teori om kommunikativt handlande, Maslows behovshierarki, Waerness begrepp 
omsorgsrationalitet och tjänstegarantier som teoretisk behovsmodell ingår. 

1.1  Bakgrund och historisk överblick 

 
För att få en övergripande bild av hur hemtjänsten är organiserad är det viktigt att illustrera 
detta både ur ett historiskt och ur ett nutidsperspektiv. Denna överblick inleds med en 
historisk bakgrund angående hemtjänstens tillkomst och en övergripande bild av 
hemtjänsten idag. 
 

Under 1950-talet startade Röda korset i Uppsala en verksamhet med hjälp i hemmet till 

gamla. Det var hemmafruar som med ersättning arbetade under ett par timmar varje dag, de 
kallades för hemsamariter. Röda korsets verksamhet sågs som ett billigare alternativ till 

institutionsvården och verksamheten blev snabbt populär. Under denna period började 
sluten åldringsvård på så kallade ålderdomshem och öppen åldringsvård att särskiljas. Den 

öppna åldringsvården kan liknas med det vi idag kallar hemtjänst. Många anser att detta 
förde med sig att både de äldre och deras anhöriga fick fler valmöjligheter då den 

kommunala hemtjänsten infördes i Sverige. Tidigare hade inte de anhöriga haft något annat 
val än att vårda sina äldre. Den utökade kommunala hemtjänsten innebar att andelen 
förvärvsarbetande kvinnor ökade både i Sverige och i Norden och ett nytt yrke framträdde, 
hemhjälpare som det kallades under den tiden12.  
 
Under 1970-talet börjar hemtjänsten utbreda sig och en oro över att hemtjänsthjälpen har 
automatiserats uppmärksammas. För att komplettera samt i vissa fall ersätta hemtjänsten 
skapas så kallade dagcentraler. Där fick hemtjänstmottagare möjlighet att erhålla vissa av de 
serviceinsatser hemtjänsten tidigare utfört. Exempel på detta är fotvård, måltider, personlig 
hygien samt hobbyverksamhet. Under denna tid utvecklades också servicehusen som ett 
billigare och mer tidsbesparande alternativ till den ordinära hemtjänsten. Matdistribution i 
form av färdiglagad mat förespråkas i tidsbesparande syfte. Diskussionen under denna 
period handlar således om att rationalisera hjälpen utan att öka kostnaderna för 

kommunerna. Därför går hemtjänsten från att ha haft fasta tider till att bli uppgiftsstyrd: 
 

”Hemhjälpen stannar endast så länge hos pensionären som det tar att uträtta de sysslor 
som avses, matinköp och andra ärenden sker på fastställda veckodagar” 13. 

 

                                                 
12

 Broomé & Jonsson, 1994 
13

 Szebehely, 1995:71 
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Rationaliseringen fortsätter också under 1980-talet. Socialstyrelsen förespråkar att 
hemtjänsten skall vara baserad på hjälp till självhjälp, aktivering samt social rehabilitering i 

stället för att, som tidigare, endast utföra hushållssysslor. Kunderna skall uppmuntras till att 
utföra hushållssysslor som ett led i social träning14.  

 
Under 1990-talet fick begreppet valfrihet betydelsen ”möjligheter för den enskilde att kunna 

välja mellan en kommunal eller privat utförare”15. Detta innebär att alla kommuner måste 
tillåta privata aktörer att konkurrera om kunderna på samma villkor som de själva. Det 

innebär också att kommunerna inte har något annat val än att skilja på biståndsbedömning 
och utförande, som kallas för beställar-utförarmodellen (BUM). I Sverige är det vanligast 
förekommande att man efter konkurrensutsättning lägger ut äldreomsorgen på 
entreprenad. Därmed skapas en organisation där den offentligt finansierade omsorgen 
utförs av privata företag16.  
 
År 1992 trädde ädelreformen i kraft, kommunerna blev i och med detta ålagda ansvar för all 
vård och service till äldre och handikappade. I och med ädelreformen blev den så kallade 
kvarboendeprincipen det som kom att genomsyra vård och omsorg. Kvarboendeprincipen 
har varit lagstadgad sedan 195717. Meningen med kvarboendeprincipen är att samhället skall 
göra det möjligt för så många som möjligt att bo kvar hemma och få den hjälp man behöver i 

form av hemsjukvård samt hemtjänst18. Det var författaren Ivar Lo-Johansson som startade 
diskussionen om ”hemvård i stället för vårdhem” under början av 1950-talet. Han lyfte fram 

de brister, bland annat tristess, som rådde på många ålderdomshem i sina debattartiklar. 
Ivar Lo-Johanssons debatt ledde till att hemtjänsten började byggas ut och detta blev starten 

på kvarboendeprincipen19.   
 

År 1992 införde man i Nacka kommun den första kundvalsmodellen i Sverige som innebar att 
hemtjänstkunderna fick möjligheten att själva välja utförare20. I dagens läge har Nacka 

kommun ingen kommunal hemtjänst kvar på grund av budgetunderskott, man avvecklade 
därför den kommunala verksamheten under hösten 2007 21. Detta är dock inget vi kommer 

att gå in mer på då det inte är av relevans för denna studie. Beträffande kundvalsmodellen 
har forskare varit kritiska och menar att när modellen infördes i Stockholm har resultaten 

visat att de privata utförarna haft möjlighet att handplocka de kunder man önskat och 
därmed exkluderat sådana kunder man ansett som mindre lönsamma för verksamheten. 

Detta kan till exempel handla om att kunden bor långt borta i glesbygden och att det därmed 
inte lönar sig för de privata utförarna att bekosta resorna dit. Det är även tal om besvärliga 
kunder som av den anledningen exkluderas22. Detta kan även jämföras med forskning som 
gjorts angående Storbritanniens privata marknad av hemtjänst där liknande resultat 
observerats 23. Forskare har även menat att kunden i själva verket inte får något större 

                                                 
14

 Szebehely, 1995 
15

 Engström, 1997:141 
16

 Ibid 
17

 SOU 1956:1 
18

 Winqvist, 1999 
19

 Lo-Johansson, 1952 
20

 Szebehely, 2003 
21

 SOU, 2008:15 
22

 Kastberg, 2002 
23

 Scourfield, 2006 
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inflytande eller mer valfrihet i och med kundvalsmodellen och att valfriheten inte är till för 
alla24. Detta gäller främst de 90 000 dementa som på grund av sin sjukdom inte har någon 

valfrihet överhuvudtaget25.   
 

LOV- lagen om valfrihetssystem trädde i kraft vid årsskiftet 2008-2009. Lagens syfte är att 
skapa konkurrens mellan de privata aktörerna och kommunen för att kunden skall ha 

möjlighet att välja den leverantör denne uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten på 
äldreomsorgen, verksamheten är därmed konkurrensutsatt. Syftet med att 

konkurrensutsätta verksamheterna är att öka valfriheten och inflytandet för kunderna och 
gynna en mångfald av utförare. Därmed anses makten ha förflyttats från myndigheten till 
den enskilde kunden. Kunden skall stödjas av myndigheten då denne väljer utförare, hjälp 
skall erbjudas för att förklara vad valmöjligheten innebär och information om vilka utförare 
som finns på marknaden skall ges. Då en kund inte har möjlighet att själv utföra sitt val skall 
denne erbjudas ett ställföreträde, ombud eller biträde. Kunden har också möjlighet att avstå 
valet, denne blir då hänvisad till ett ickevalsalternativ som myndigheten har bestämt i 
förväg26.  
 
All äldreomsorg regleras sedan 2002 av SoL (Socialtjänstlagen). Socialtjänstlagen § 7a 
fastställer att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet inom både privat och offentlig 

verksamhet. Kvalitet är ett svårfångat begrepp då människors olika behov och förväntningar 
påverkar vad de anser att god kvalitet är. På grund av detta är det viktigt att inte enbart se 

kvalitet ur kundens perspektiv utan även belysa detta ur personal-lednings- och 
medborgarperspektiv. Kvalitetsutveckling bör således fokuseras på samtliga områden inom 

verksamheten när det gäller organisationsstruktur, arbetsprocess och även det resultat man 
uppnår27.   

 
Då det talas om kvalitet inom omsorgen beror kvalitet inte enbart på hur tekniskt skickligt 

tjänsten utförs utan också på själva relationen mellan kund och personal. Relationen 
påverkas i sin tur av de ekonomiska och organisatoriska ramarna såsom exempelvis tid och 

personalresurser. En förutsättning för god omsorgskvalitet anses vara att det finns en 
kontinuitet mellan kund och personal. Detta innebär att varje enskild kund i så stor 

utsträckning som möjligt skall möta samma vårdbiträde. Man anser det även viktigt att 
kunden skall få sin hjälp på avtalad tid och efter varje kunds  individuella behov. Vården skall 

också utföras på samma vis oavsett vem som utför arbetet 28. Många kommuner har som ett 
centralt mål att sätta brukaren i centrum i sitt kvalitetsarbete. Samhället har andra 
kvalitetsmål, så som kostnadseffektivitet och att vård och omsorg följer lagar och 
föreskrifter. Det är då inte alltid självklart att kunden kan få det denne önskar uppfyllt. 
Samhällets och kundens mål med omsorgen kan då kollidera med varandra. 
 
Szebehely29 menar att den traditionella hemtjänstmodellen i Sverige har välfärdsstatens 
organisering som grund. Den traditionella hemtjänstmodellen har alltid varit den offentligt 

                                                 
24

 Edebalk & Svensson, 2005 
25

 Broomé & Jonsson, 1994 
26

 Regeringens proposition 2008/09:29:18 
27

 Westlund & Edvardsson, 1998 
28

 Aronsson mfl,1995 
29

 Szebehely, 2003 
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finansierade där tanken är att alla oavsett position i samhället har rätt och tillgång till 
äldreomsorgen. De olika utförare av hemtjänst som finns idag är: den offentliga sektorn, den 

informella omsorgen, de frivilliga utförarna och marknaden. Under 1990-talet ökade de 
privata utförarna inom både särskilt boende och hemtjänst30.  

 

1.2 Problemformulering 
 
Syftet med kundvalsmodellen är enligt Socialstyrelsen31 att stärka kommunmedborgarnas 
möjlighet att välja, genom att införa en valmöjlighet mellan utförare av äldreomsorg i 
kommunal eller privat regi. Tanken med kundvalet är att de privata och kommunala 
utförarna skall konkurrera om kunderna med och om kvalitet - sett ur den äldres perspektiv. 
Vi har därför i denna studie undersökt den kvalitetskonkurrens som skapas i och med 
införandet av kundvalsmodellen.  

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att ur ett organisationsperspektiv undersöka 
kundvalsmodellens betydelse för kunderna och deras omsorgskvalitet i hemtjänsten.  
 

1.4 Frågeställningar 

 

1. Vilka olika för- och nackdelar antas kundvalsmodellen ha i litteratur och tidigare 
forskning? 

 
2. Vilka olika för- och nackdelar har kundvalsmodellen enligt verksamhetscheferna? 

 
3. Vilken betydelse och inverkan har kundvalsmodellen på omsorgskvaliteten och 

möjligheterna att tillgodose äldres behov? 
 

4. Vilka möjligheter och begränsningar anser verksamhetscheferna att 
valfrihetssystemet innebär för de äldre med hemtjänstinsatser?   

  

                                                 
30

 Szebehely, 2003 
31

 Socialstyrelsen, 2004 
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2 Metod 
 
I studien har kvalitativ metod, tidigare forskning och litteratur samt hermeneutik använts för 
att besvara frågeställningar och för att analysera resultatet. Nedan följer en beskrivning av 
de metoder som använts med syfte att förtydliga och underlätta för läsaren. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 

 
Kvalitativa telefonintervjuer utfördes med åtta verksamhetschefer inom hemtjänsten.  
Intervjuerna utfördes med syfte att ta del av upplevelser och erfarenheter hos 
informanterna angående kundvalsmodellen och den kunskap de har om vad detta innebär 
för kunden. Metoden valdes för att genom intervjuer få svar, tankar och tolkningar av 
informanterna i ett ämne som består av komplicerade frågor och i vissa fall ovissa framtida 

händelser. Intervjuerna skapade även möjlighet till följdfrågor och mer djupgående 
diskussioner. För att få svar på intervjufrågorna, som var utformade i enlighet med studiens 

syfte och frågeställningar, utformades en samtalsguide (se bilaga 1) som användes som en 
mall i samtalet. Denna mall följdes dock inte helt och hållet, då det fanns utrymme för våra 

tolkningar av informanternas utsagor och därmed nya följdfrågor. En risk med kvalitativa 
intervjuer är att ställa ledande frågor till informanterna. Ett stort utrymme lämnades därför 

för informanterna att själva prata fritt om de frågor som ställs.  
 

På grund av både geografiska och tidsmässiga svårigheter har intervjuerna utförts via 
telefon. Detta kan påverka resultatet i den mån att informanterna inte kände sig lika 
benägna att öppna sig och uttrycka egna åsikter och tankar och tillvägagångssättet kan 
därför försvåra ett bra resultat. Eftersom personliga intervjuer inte var möjliga att utföra var 
telefonintervjuer en nödvändig åtgärd för att ha möjlighet att få de valda informanternas 
upplevelser av ämnet.  

2.2 Urval 

 
Ett strategiskt urval har använts i och med att informanter som har olika förutsättningar när 
det gäller kundvalsmodellen har valts. Informanterna består därför av fyra 
verksamhetschefer som arbetar i en kommunal verksamhet och fyra chefer som arbetar i en 
privat verksamhet. Av dessa åtta är det fem av cheferna som arbetar i en verksamhet där 

man infört kundval och tre personer som arbetar i en verksamhet där man ännu inte infört 
kundvalsmodellen. Huruvida dessa personer arbetar i kommunal eller privat verksamhet har 

beskrivits i kommande avsnitt där informanterna presenteras. Det strategiska urvalet av 
informanter användes för att få möjligheten att upptäcka skillnader i inställning, attityd och 

kunskaper angående kundvalsmodellen.  
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2.3  Etiska riktlinjer för studien 

 
Vid utförandet av intervjuerna fanns det ett antal etiska riktlinjer som har beaktats32

. Vi har 
via telefon informerat informanterna om syftet med undersökningen, deras rättigheter vid 
undersökningen samt deras möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan att det 
leder till konsekvenser för denne. Information gavs även om att informanternas 
personuppgifter och utsagor är anonyma och att inga obehöriga kommer att ha tillgång till 
materialet. Vi har så långt som det är möjligt försökt avidentifiera informanterna. För att 
försäkra informanternas anonymitet har vi även valt att inte namnge den kommun 
informanten arbetar inom så att man därmed inte kan tyda vem denne är. Informanterna 
har blivit erbjudna att ta del av resultatet då uppsatsen är färdigställd. 

2.4 Validitet  
 
För att tillförsäkra intervjuernas validitet har de sju stadier Kvale33 benämner följts. Dessa 
stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering.  
Detta gick rent konkret till på följande vis. Då ämnet i denna studie var bestämt söktes 

tidigare forskning i ämnet samt de omsorgs- och behovsteorier som var lämpade till att 
analysera intervjumaterialet. Då det teoretiska avsnittet, syftet och frågeställningarna var 

utformade skapades intervjufrågor vi ansåg kunde svara på studiens syfte. Detta gjordes för 
att, som Kvale skriver, säkerställa hållbarheten och logiken mellan teorierna om Habermas 

teori om kommunikativt handlande, Maslows behovshierarki, Waerness begrepp 
omsorgsrationalitet, tjänstegarantier som teoretisk behovsmodell och de studerade 

forskningsfrågorna.   
 

När intervjuerna planerades togs hänsyn till de etiska riktlinjer som finns tillgängliga. Våra 
informanter kontaktades via e-post (se brev, bilaga 2) och blev införstådda över syftet med 
uppsatsen och att man som informant är anonym. Informanten informerades också om 
möjligheten att när som helst avbryta intervjun eller avstå från att besvara vissa frågor. 
Under intervjun ställdes följdfrågor såsom ”berätta mera”, ”hur tänker du då” och” kan du 
utveckla detta”. Detta gjordes för att undvika att ställa ledande frågor och för att ge 
informanten möjligheten att berätta fritt. Under nästa steg analyserades det insamlade 

materialet med hjälp av hermeneutisk tolkning och resultatet jämfördes med de teorier vi 
nämnde ovan. Detta förklaras ytterligare i nästa avsnitt. Slutligen analyserades huruvida 

resultatet är en valid redogörelse för undersökningens huvudresultat som innebär att den 
insamlade datan skall återspegla verkligheten, inte vara för förenklad och att i slutresultatet 

inte glömma komplexiteten i ämnet34. 

                                                 
32

 Vetenskapsrådet, 2009 
33
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2.5 Hermeneutisk tolkning av intervjuerna 

 

Hermeneutisk tolkning har använts för att analysera intervjuerna med informanterna. Denna 
tolkningsmetod gjorde det möjligt att analysera verksamhetschefernas syn på och kunskap 

om kundvalsmodellens betydelse för kunden och för kundens omsorgskvalitet. Hermeneutik 
är en metod som kan användas för att tolka inhämtat material då ett budskap eftersöks i 

materialet. Hermeneutik är en slags filosofi där man studerar språk, kommunikation och 
texter och där tolkningen styrs av förståelsen. Detta innebär att en text eller en handling 
tolkas och skapar en förståelse, där förförståelsen i sin tur anses vara viktig i forskarens 
utgångspunkt. Det är också viktigt att motivera helheten av tolkningen med hänvisning till 
delarna, samtidigt som delarna är beroende av helheten. Denna tolkningsmetod kallas för 
den hermeneutiska cirkeln35. 

 

I denna studie har vi använt den hermeneutiska cirkeln genom att först läsa igenom allt 
intervjumaterial och skapa oss en uppfattning av resultatets helhet för att sedan tolka 
delarna av informanternas utsagor och sökt efter återkommande teman i det informanterna 
berättat. Vi har sökt teman som kunde urskiljas hos urvalsgrupperna och sökt skilja åsikter 
och uppfattningar åt beroende på den urvalsgrupp man tillhörde. Detta gjordes för att söka 
kunskap om det finns skillnader beroende på om man arbetar i en kommunal verksamhet 
med kundval, en kommunal verksamhet utan kundval, privat verksamhet med kundval eller 
privat verksamhet utan kundval. Vi har även sökt att finna mening med delarna av materialet 
i relation till helheten under tolkningen genom att se vad delen kan ha för innebörd i 

informantens hela utsaga. En del kan i detta sammanhang innebära en enskild intervju i 
förhållande till samtliga intervjuer som ses som en helhet. Det kan även innebära en del ur 

en intervju i förhållande till hela intervjun eller samtliga intervjuer som tillsammans skapar 
en helhet.  

 
Ödman36 menar att det är en omöjlighet att tolka materialet förutsättningslöst. Detta 

beroende på att alla människor har en förförståelse som är omöjlig att undvika i 
tolkningssammanhang. Den förförståelse vi hade angående kundvalsmodellen var väldigt 

begränsad och endast införskaffad genom media och vardagligt tal. Vi har en del 
förförståelse över hur äldreomsorgen är organiserad i praktiken och i teorin som kan 

påverka de tolkningar vi gör. Vi har strävat efter att vara så objektiva som möjligt då ämnet 
även berör ideologiska ståndpunkter.  

 
När man använder sig av hermeneutiken som tolkningsmetod finns det tre villkor som det 

studerade objektet, kundvalet, måste uppfylla37. Det första är att ämnet måste vara 
meningsfullt, till exempel mänskliga aktiviteter och resultaten som skapas av dessa. Det 
andra är att man bör skilja mellan mening och uttryck på så sätt att syftet är att framhålla en 

ny innebörd med studieobjektet genom att uttrycka det annorlunda, med andra ord eller på 
ett nytt sätt. Det tredje och sista är att det studerade objektet måste ha en innebörd för 

andra sociala aktörer, det måste ha en innebörd för en eller flera personer. Under 
tolkningsförsöken av empirin är det viktigt att ställa sig en del frågor för att underlätta 
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förståelsen. Man kan därför under tolkningens gång svara på frågor om vad de enskilda 
orden eller uttrycken i berättelsen betyder eller fråga sig vad texten betyder för en själv och 

även vad författaren eller den som berättat texten menar med det som framgår i den och 
därmed söka efter underliggande meningar eller betydelser. Detta innebär i vår studie att vi i 

analysen av empirin söker förklara innebörd och uttryck med hjälp av de valda teorierna 
genom att därmed uttrycka utsagorna med andra ord och förklara betydelsen av deras 

utsagor. Under tolkandets gång har vi sökt att svara på vad innehållet i empirin kan betyda 
för informanten och för oss själva.  

 
2.6 Presentation av informanter och studiens genomförande 
 

De informanter som deltagit i denna studie är som sagt verksamhetschefer eller 
enhetschefer inom hemtjänsten. Benämningen på dessa chefer varierar beroende på den 
kommun de arbetar i. Informanterna är alla chefer inom en verksamhet som tillhandahåller 
hjälp och stöd i ordinärt boende och arbetar antingen i en kommunal verksamhet, privat 
verksamhet eller i egen regi. Informanterna består av både kvinnor och män, men denna 
studie kommer inte att analysera eller diskutera några genusaspekter. Intervjuerna utfördes 
via telefon och tog i genomsnitt 30 minuter att genomföra, intervjuerna har inte spelats in 
på band. Vi är medvetna om att denna intervjumetod inte är att föredra men av praktiska 
skäl var detta en nödvändighet då informanterna i denna studie befinner sig i ett geografiskt 
stort område från Småland i söder till Gävleborg i norr. Vi kontaktade ett stort anta l 
verksamhetschefer (100 personer) via e-post (se brev, bilaga 2) - endast åtta accepterade.  
 
Kommunanställda informanter som arbetar i en verksamhet där kundvalet har 
införts  

 
KK1: 

Denna intervjuperson är en kvinna som är 39 år och arbetar som verksamhetschef i en 
Kommunal verksamhet och har arbetat där i tre år. Hon arbetar i en verksamhet som har 
använt sig av Kundvalsmodellen sedan 2002.  
 
KK2:  
Denna intervjuperson är en kvinna som är 53 år och arbetar som verksamhetschef i en 
Kommunal verksamhet och har arbetat där i 4 år. Hon arbetar i en verksamhet som har 
använt sig av Kundvalsmodellen sedan september 2007.  
 
Kommunanställa informanter som arbetar i en verksamhet som ännu inte infört 
kundval 
 

K1: 
Denna intervjuperson är en kvinna som är 30 år och arbetar som verksamhetschef i en 
Kommunal verksamhet och har arbetat där i 2 år. Hon arbetar i en verksamhet som ännu ej 
infört kundvalsmodellen. 
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K2: 
Denna intervjuperson är en kvinna som är 45 år och arbetar som verksamhetschef i en 

Kommunal verksamhet och har arbetat där i 1½ år. Hon arbetar i en verksamhet som ännu ej 
infört kundvalsmodellen.  

 
Privatanställda informanter som arbetar i en verksamhet där kundvalet har 
införts 
 
PK1: 
Denna intervjuperson är en kvinna som är 49 år och arbetar som verksamhetschef i en Privat 
verksamhet och har arbetat där i 6.5 år. Hon arbetar i en verksamhet som har använt sig av 
Kundvalsmodellen sedan maj 2008. 

 
PK2: 
Denna intervjuperson är en kvinna som är 46 år och arbetar som verksamhetschef i en Privat 
regi och har arbetat där i 3 år. Hon arbetar i en verksamhet som har använt sig av 
Kundvalsmodellen sedan 1992. 
 
PK3: 
Denna intervjuperson är en kvinna som är 51 år och arbetar som verksamhetschef i en Privat 
verksamhet och har arbetat där i 2.5 år. Hon arbetar i en verksamhet som har använt sig av 
Kundvalsmodellen sedan andra halvan av 90-talet. 
 
Privatanställda informanter som arbetar i en verksamhet som ännu inte infört 
kundval 

 
P1: 
Denna intervjuperson är en man som är 54 år och arbetar som verksamhetschef i en Privat 
verksamhet och har arbetat där i 14 månader. Han arbetar i en verksamhet som ännu ej 
infört kundvalsmodellen. 
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3 Tidigare forskning inom området 
 
Nedan redovisas en kort sammanfattning av relevanta tidigare studier som finns angående 
kundvalsmodellen. Då kundvalsmodellen är relativt ny finns ingen forskning tidigare än 
1990-talet. Forskningen handlar främst om kundvalsmodellen som en del av den 
marknadsanpassning som skett inom äldre- och handikappomsorg och är det som är mest 
diskuterat i tidigare forskning. 2000-talets bidrag inom forskningen använder sig av ett 

kundperspektiv och diskuterar modellens utfall. Detta kan bero på att man inte förrän på 
2000-talet började se effekterna av att marknadsanpassa omsorgen och därmed uppstod 

intresset och behovet att studera utfallet av kundvalsmodellen ur ett kundperspektiv.  

3.1  New Public management och kvasimarknad 

 

Den traditionella hemtjänsten är kommunalt utförd och finansierad genom skatteintäkter 
och kommunala bidrag. Sedan tidigt 1990-tal har den offentliga sektorn genomgått moderna 

organisationsförändringar. Dessa förändringar kallas för New Public Management och är ett 
försök att effektivisera den offentliga sektorn genom användandet av marknadsinspirerade 

organisationsmodeller. Detta innebär att man använder marknadsorienterade styrmedel38. I 
stora drag innebär detta att kommunerna tecknar avtal med privata företag som utför en del 

av kommunens vård och omsorg mot en ersättning som kommunerna står för.  Vid 
användandet av New Public Management uppstår ett mål- och resultatinriktat styrmedel i en 

organisation. 
 
I takt med att de kommunala verksamheterna fick ökade krav på att lägga fokus på 
resurstänkande utvecklades nya organisationsformer under 1990-talet som i sin tur har 
bidragit till den konkurrensutsättning som ägt rum39. I Norden har New Public Management 
haft genomslag i varierande grad. I Danmark har organisationsförändringarna gått längst där 
man infört lagstiftning om att alla kommuner skall använda sig av beställar-utförarmodellen 

och införa kundval. Även i Finland finns en lagstiftning men som, till skillnad från Danmark, 
endast omfattar de kommuner som väljer att införa kundvalsmodellen40.  

 
Grunden för kundvalsmodellen är att kunden har minst två utförare att välja mellan. Dessa 

utförare tillhör antingen kommunen eller är privata utförare eller både och41. Detta innebär 
att man skapat en så kallad kvasimarknad som innehåller både offentliga och privata 

verksamheter. En kvasimarknad innebär att konkurrensen inte utspelar sig på en fri 
marknad, det är inte säkert att det handlar om ett vinstdrivande syfte. I detta fall handlar 

konkurrensen om att få utföra en tjänst som tidigare enbart varit offentligt utförd 42. Kritik 
mot att använda New Public Management inom ett välfärdsområde som äldreomsorgen 

finns och handlar om att man inför organisationsförändringar av detta slag trots att man inte 
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vet hur frågor om rättvisa, jämlikhet och ansvar för svaga grupper skall hanteras då det trots 
allt är det välfärden skall ta hänsyn till43.   

 
I en studie har Scourfield44 poängterat att privatiseringen av vård och omsorg i England har 

misslyckats och gett väldigt dåliga resultat i och med införandet av kvasimarknad. 
Författaren hävdar att de privata utförarna inte har samma ansvarskänsla över sina kunders 

omsorg som den offentliga omsorgen har. Detta visar sig bland annat genom att de privata 
utförarna väljer vilka kunder de tar emot, samtidigt som motsvarigheten till kommunal 

hemtjänst måste ta emot och finna lösningar för de kunder som de privata företagen 
exkluderar. Författaren har även funnit att kunderna känner en osäkerhet över vem som 
skall hållas ansvarig för omsorgen och detta kan få stora konsekvenser om något skulle gå 
fel.  

3.2  Kundvalsmodellen sett ur ett ideologiskt perspektiv 

 
En tanke som uppstår när det handlar om organisatoriska förändringar i den offentliga 
sektorn, är huruvida ideologi har betydelse för om en kommun är för eller emot de 
förändringar som sker och hur man därmed ser på kundvalsmodellen. Studier har visat att 
det finns ideologiska förklaringar till den inställning man har till kundvalsmodellen bland 
kommunerna där högerinriktade ideologer är i mångt och mycket för den marknadisering 
som skett medan de vänsterinriktade ideologerna i högre utsträckning är emot denna 
reform45. Många forskare finner att det många gånger finns ideologiskt grundade argument 
när man talar om vilka effekter man vill få genom kundvalsmodellen. Ökad valfrihet, 

kvalitetskonkurrens mellan utförare, långsiktig kontinuitet, utvecklade servicetjänster och 
stimulans på arbetsmarknaden är några av slagorden bland högerinriktade anhängare46. 

3.3  Kundvalsmodellens utfall ur ett kundperspektiv 
 

Många forskare har i sina studier funnit att det är svårt att jämföra utfallet av 

kundvalsmodellen mellan olika länder men även mellan olika kommuner i samma land. Detta 
beror på att kundvalsmodellen är utformad på olika vis i de undersökta kommunerna och 

det är därför svårt att dra slutsatser av resultaten47. Den tidigare forskning som finns 
angående utfallet av kundvalsmodellen ur ett kundperspektiv och konsumentperspektiv har 
inte helt bidragit till kunskap om vilka effekter som tagit form.  
 
För att undersöka kvalitet i omvårdnaden har Ingvads och Olsson48 studier utgått ifrån 
utvärderingar av den kommunikation man använder inom organisationen, den psykosociala 
arbetsmiljön samt kvaliteten på omvårdnadsarbetet och analyserat detta med hjälp av 
organisationsteorier. Detta har gjorts för att undersöka resultatet av de organisatoriska 
förändringar som skett inom äldreomsorgen under 1990-talet. Resultatet som framkom av 
denna studie är att den bästa kvaliteten påträffas i de minsta hemtjänstområdena med små 
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arbetsgrupper och närhet till verksamhetschef. Författarna fann dock ingen skillnad på 
kvaliteten mellan privata eller kommunala utförare förutom att det fanns en tendens till att 

de privata verksamheternas omsorgskvalitet successivt minskade med tiden. Detta menar 
författarna beror på att de privata utförarna startar verksamheten med en hög kvalitet men 

att de sedan övergår till att bli kostnadseffektiva för att tjäna mer pengar. Helheten av 
studiens resultat visar att 1990-talets organisationsförändringar som skulle leda till bättre 

kvalitet har haft en motsatt effekt. 
 

Szebehely menar att det är svårt att jämföra de nordiska ländernas statistik när det gäller 
hemtjänst eftersom man inte riktigt vet varifrån dessa länder har fått statistiken. En del 
statistik syftar på likadan utformad hemtjänst som här i Sverige men det är inte alltid så 
enkelt. Det finns även bostäder för äldre där man har hemtjänstpersonal som kommer men 
som i Sverige ändå räknas som särskilt boende, exempelvis serviceboende. Därför är det 
svårt att veta vad de länder man vill jämföra räknar som hemtjänst och vad som räknas som 
särskilt boende49.  

3.4  Hur ser kunderna själva på kundvalsmodellen och 
hemtjänstkvaliteten? 

 

Tegeland50 har i sin studie upptäckt att informationen till kunden om kundvalet och vad det 
är man väljer mellan har brister i flera kommuner som infört kundvalsmodellen. Författaren 

menar att kommunerna många gånger inte prioriterar den äldres erfarenheter av valet. 
Många gånger är erfarenheterna negativa på grund av otillräcklig information om utförarna, 

och kommunerna har därför inte gjort något för att underlätta för kunden att välja utförare 
av sin hemtjänst. Levenius och Wolf51 har även i sina studier funnit att av de äldre som skall 

göra sitt val av hemtjänstutförare är det knappt någon som har gjort valet själv. Kunderna 
har då antingen låtit bli att välja alls, fått hjälp av sina barn eller valt det alternativ som 

biståndshandläggare föreslagit. De har även funnit i sina studier att det finns önskemål om 
bättre information om de olika företagen man har att välja mellan. Man har då uttryckt att 
man vill ha mer objektiv information om de olika utförarna istället för, som det är nu, 
broschyrer som mer är reklam för företaget än information till kunderna. 
 

För att studera kundvalsmöjligheter genomförde USK52 (utrednings och statistikkontoret) en 
enkätundersökning bland äldreomsorgskunder år 2003. I denna studie deltog 611 personer 

boende i Stockholms stad. Resultatet av denna undersökning visar att 84 % av de äldre anser 
att det är viktigt att ha möjlighet att påverka innehållet i hjälpen. Studien visar att runt 40 % 

av kunderna, anser att informationen angående kundvalsmodellen har varit tillräcklig. 
Endast 8 % har bytt utförare sedan de först valde utförare, dock uppger 40 % att de fått 

information om att de har möjligheten att byta utförare när helst de önskar. Att ha 
möjligheten att göra så är också något kunderna anser vara viktigt. En viktig aspekt som 

framkommer av undersökningen är att det är 38 % som har valt utförare själva och den 
andel som i sitt val har fått hjälp av biståndshandläggare är 35 %. 14 % av kunderna vet dock 

inte vem som har utfört kundvalet och valt utförare till dem. Detta förmodas bestå av 
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51
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52
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kunder med exempelvis demenssjukdomar. Ett annat syfte med ovan nämnda studie var att 
undersöka hur kunderna uppfattade hemtjänstkvaliteten. Studien visar att kunderna är 

nöjda med kvaliteten i hemtjänsten och att de oftast får den hjälp de är beviljade. Kunderna 
är också nöjda med det bemötande de får av personalen och de vet också vart de skall vända 

sig om de inte erhåller den hjälp de behöver. Det missnöje som framkommer i studien 
handlar om hur personalen informerar om förändringar i omvårdnaden. Studien visar dock 

inte på någon skillnad i tillfredsställelse med hemtjänsten bland de som har provat att byta 
utförare och de som inte har gjort det53.  

 
En anledning till att många äldre väljer att inte uttrycka sitt missnöje eller att byta utförare 
kan bero på, som Möller54 poängterar, att kunden har en stor känsla av tacksamhet 
gentemot utförarna och därför vill man inte framstå som otacksam. Möller menar att de 
äldres små möjligheter till påverkan är logisk då det finns en rädsla hos den äldre att kritiken 
skall vara obefogad, den äldre tror att bristen är deras egen. Möller poängterar även att den 
äldres beroendeposition i mötet med omsorgsgivarna medverkar till att de inte framför sitt 
missnöje.  
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4 Teoretiskt angreppsätt 
I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet.  

4.1  Habermas teori om kommunikativt handlande 
 

För att förtydliga i analysen vilka möjligheter och begränsningar valfrihetssystemet innebär 
för de äldre med hemtjänstinsatser har Habermas teori om kommunikativt handlande 

använts. Delar av Habermas teori är tolkat av Nilsson55 för att få ytterligare en syn på och en 
större förståelse av teorin. Med sin teori strävar Habermas efter att visa hur man kan se på 
livsvärlden och förstå människors handlande. Med syfte att påvisa ovanstående skildrar han 
samhället och det sociala livet utifrån två olika perspektiv, dessa är systemet och livsvärlden.  
Ett system kan i denna teori till exempel handla om det ekonomiska systemet eller 
sjukvårdssystemet. Dessa två perspektiv utvecklade han eftersom han menar att 
kommunikation inte enbart kan skildras genom en systemteori. Livsvärlden är en nödvändig 
del av teorin eftersom människans personliga identitet och mening skapas genom 
interaktion i livsvärlden, och existerar alltså inte i ett system. Systemet utgörs därmed av 
strategiskt handlande och rationalisering av mål, där handlingar styrs av pengar och makt 
och där allt ovanstående skall gynna systemet. Habermas menar vidare att människans 
handlande i livsvärlden har sin grund i en kommunikativ rationalitet där handlandet styrs av 
kommunikation. Enligt Habermas skapar systemen förväntningar om beteende genom 
upprättandet av normer i livsvärlden som till en viss del styrs av systemet. Han menar att i 
livsvärlden finns systemen och att systemens förväntningar på människan styr livsvärlden. 
Habermas har uppfattningen att systemet styr och dominerar människans livsvärld i allt för 

hög grad. 
 

Habermas56 menar att ett kommunikativt handlande enbart utspelas där kommunikationen 

präglas av att uppnå ett samförstånd. Han menar vidare att ingen part kan försöka styra den 
andra parten för att nå sitt eget personliga mål, i sådana fall är det inte ett kommunikativt 
handlande. Habermas tankegångar kan även stärkas av Skau57 som i sin studie beskriver 
förhållandet mellan den professionella och klienten, där hon menar att svårigheter uppstår 
på grund av den professionellas överlägsna maktposition i förhållande till klienten. Skau 
menar även att detta maktförhållande är svårt att undvika då klienten enbart har kontakt 
med den professionella för att få hjälp i sin vardag, och att det därför redan från början 
existerar en överlägsen maktposition. 
 
Det finns många författare som har hämtat inspiration från Habermas teori om 
kommunikativt handlande. Nilsson58 nämner bland annat Lorenz och Blaug bland dessa 
författare. Lorenz menar att socialt arbete har en roll i, och en förmedlande förmåga mellan 
båda Habermans perspektiv, systemet och livsvärlden. Han menar även att samhället och 
det sociala livet kan ses med utgångspunkt i systemet och livsvärlden. Blaug använder 
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Habermas teori till att analysera interaktionen i socialt arbete och som försvar mot den allt 
mer tilltagande byråkratiseringen.  

 
Habermas teori används i denna studie till att jämföra skillnaderna mellan systemet och 

kundens livsvärld och även till att diskutera det kommunikativa perspektivet med kundvalet. 
Man kan tänka sig att kundens möjligheter att välja utförare blir påverkat i mötet med 

biståndshandläggare där mötet sker på en ojämlik nivå i enlighet med Skaus studie om makt 
och att samförstånd därför kan vara svårt att uppnå.  

4.2 Maslows teori om behovshierarki 

 
En annan teori som kommer att användas i analysen är Maslows behovstrappa. Maslow har i 
sina studier utgått från att det är möjligt att rangordna människans behov och menar även 
att i och med att en individ tillfredsställer ett behov uppstår därmed ett nytt. Detta ser han 
utifrån en trappa som man tar sig högre upp på. Han menar att de grundläggande eller 
primära behoven hos en individ är föda, skydd och sexuellt utlopp. När dessa är 
tillfredsställda uppkommer nya behov som han menar är trygghet. Därefter uppkommer 
behov hos människan som samhörighet, uppskattning och självförverkligande. Dessa behov 
uppstår i och med att ett tidigare behov blivit tillgodosett, det vill säga, först när de 
grundläggande behoven och behoven av samhörighet och uppskattning blivit tillfredsställda 
upplever människan ett behov av självförverkligande59

.   
 

 
 

Figur 1. Maslows Behovstrappa60 
 

                                                 
59
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60

 Lindgren, 1999 
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Tornstam61 skriver att Maslows modell är användbar till att analysera, diskutera och förstå 
de äldres situation och förutsättningar för ett bra åldrande och allt vad det innebär. Detta 

kan man till exempel göra genom att se på de behov den äldre får, och inte får, uppfyllda 
och vad det kan ha för betydelse för personen i fråga. Tornstam menar även att Maslows 

teorier kan vara väl användbara för att individanpassa omsorgen om den äldre . Med hjälp av 
behovstrappan kan man också analysera vilka behov som kan tillfredsställas beroende på 

vilket steg i trappan individen redan befinner sig på när utförarna får uppdraget att 
tillhandahålla hemtjänst åt kunden. En del kritik har riktats mot äldreomsorgen utifrån 

Maslows teorier om behov. Detta beror på att man anser att man enbart arbetar efter att 
uppfylla de äldres basala behov som behövs för överlevnad och lägger för lite satsningar på 
att uppfylla behov som handlar om samhörighet och personlig betydelse och att känna en 
mening med att leva. Man menar att man endast eftersträvar att tillgodose de äldres 
primära behov och sedan stannar på detta trappsteg och aldrig tar sig så mycket högre62.  
 
Maslows teori om behovshierarki har använts för att analysera och diskutera eventuella 
skillnader, eller begränsningar, av de kommunala och de privata utförarnas möjligheter och 
metoder för att säkerställa kundens omsorgskvalitet. Med hjälp av denna teori är det möjligt 
att jämföra de kommunala och de privata verksamheternas förutsättningar att tillfredsställa 
kundens behov. Teorin har därför använts för att analysera utsagor från informanterna och 

för att diskutera kundvalsmodellens betydelse för kunden.  

4.3 Waerness omsorgsrationalitet 

 

För att ytterligare styrka Maslows teori om behovshierarki har Waerness begrepp 
omsorgsrationalitet använts63. Waerness menar att grunden för att säkerställa kvalitet i 

omsorgen är beroende av en lyckad och personlig relation mellan omsorgsgivare och 
omsorgstagare. Waerness betonar betydelsen av omsorgsgivarens kunskap om 

omsorgstagaren och livssituationen denne befinner sig i. Waerness använder därför 
begreppet omsorgsrationalitet för att beskriva de viktiga aspekter som finns i mötet mellan 

omsorgstagare och omsorgsgivare. Dessa aspekter handlar om att man tillsammans skall 
utforma de resurser som krävs för att omsorgstagarens livssituation skall vara av god 

kvalitet. För att detta skall åstadkommas menar författaren att det är nödvändigt med ett 
tillräckligt stort handlingsutrymme där planering och organisering av omsorgsarbetet måste 

styras av omsorgstagarens individuella behov.  
 

Waerness belyser tre olika typer av relationer mellan omsorgsgivare och omsorgstagare: 
behandlingsrelation, servicerelation och omsorgsrelation. Relationerna har olika innehåll 

beroende på vilken typ av relation det handlar om. Behandlingsrelationen präglas av att den 
professionella omsorgsgivaren i mångt och mycket står för innehållet i relationen och 
omsorgstagaren ses som ett objekt som skall vara mål för behandling. I en servicerelation 

anpassas omsorgen till omsorgstagarens behov och önskemål. Relationen baseras på den 
äldres autonomi och är därför lämplig då den äldre är medveten om och ha r möjlighet att 

uttrycka sina behov. Den tredje och sista av Waerness relationer, omsorgsrelationen, bygger 
på omsorgsgivarens engagemang för den äldre omsorgstagaren och präglas av närhet och 
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omsorgsgivarens ansvar för omsorgstagarens livssituation 64. Waerness begrepp 
omsorgsrationalitet har använts för att diskutera relationen mellan omsorgsgivare och kund.  

4.4 Tjänstegaranti som teoretisk behovsmodell 
 

Edvardsson och Larssons65 tjänstegarantier har använts i analysen för att visa en annorlunda 
infallsvinkel på hemtjänstens organisation sedan kundvalsmodellen införts. Tjänstegarantin 

har även använts för att belysa skillnader, och vad dessa kan bero på, mellan den hemtjänst 
som kommunen utför och den hemtjänst de privata verksamheterna utför.  
 
Tjänstegarantins syfte är att klargöra tjänstens kvalitet och villkor samt tydliggöra vad 
kunden kan förvänta sig av tjänsten. Kärnan i ett tjänsteerbjudande, det vill säga den 
tjänsteidé man utformar som från början handlar om en föreställning om kundernas behov. 
För att få möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheten är det viktigt att 
tjänsteerbjudandet överensstämmer med kundens verkliga behov. Dessa behov kan man 
även dela in i primära behov och sekundära behov, där de primära är kundens upplevda 
behov, som man i detta sammanhang kan jämföras med Maslows teori om grundläggande 
behov som är föda, skydd och sexuellt utlopp. De sekundära behoven uppstår hos kunden 
när det primära behovet är uppfyllt och kan jämföras med Maslows teori om behov som 
uppstår när de grundläggande behoven är uppfyllda. Dessa handlar om bland annat 
säkerhet, gemenskap med andra och självförverkligande. Ett tjänsteerbjudande består av 
olika delar: kärntjänst, stödtjänst och bitjänst. Kärntjänsten är basen för verksamheten och 
är den huvudsakliga tjänsten som företaget eller verksamheten erbjuder, i detta fall omsorg 

och service i form av hemtjänst. Stödtjänster, det vill säga de tilläggstjänster de privata 
utförarna kan erbjuda, används för att göra en tjänst mer attraktiv för kunden. Bitjänster, 

kan till exempel handla om att omsorgsgivarna talar samma språk som kunden eller har 
samma religiösa tro, används för att underlätta tjänsten så att den fungerar väl.  

 
Eriksson66 menar att det kan vara svårt att använda ett tjänsteperspektiv som ovanstående 

på den sociala omsorgen. Han menar att perspektiven inte är helt användbara på en 
verksamhet som är begränsad och inte har en fri marknad som arena och där kunden 

tidigare inte haft några valmöjligheter till tjänsten som erbjudits. Den offentliga 
finansieringen av social omsorg har varit begränsad till att endast diskutera kvalitet då man 

inte kan urskilja producent och konsument i och med att valmöjligheterna för konsumenten 
inte funnits. När kundvalsmodellen nu genomförts i många kommuner och kommer att 

genomföras i andra blir det enklare att söka analysera, kartlägga och jämföra sociala 
omsorgsverksamheter med olika tjänsteperspektiv. Det finns fortfarande inte en fri marknad 

men det skapas en konkurrens mellan verksamheterna.  
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5 Resultat av empiriska intervjuer 
 
De hermeneutiskt tolkade resultaten redovisas här med hjälp av teman som återkommer 

bland informanterna. Intervjuerna har tolkats genom att studera delarna i relation till 
helheten för att sedan använda de delar som anses vara relevanta för helheten av 

intervjuerna. Teman har tagits fram genom att söka efter samband mellan delarna och 
helheten av den enskilde informantens intervju för att sedan söka efter samband mellan alla 

intervjuer. Resultatet kommer i nästkommande avsnitt att analyseras med teorier och 
tidigare forskning för att visa hur man kan tolka och problematisera informanternas utsagor. 

Nedan presenteras de teman som framkommer: ideologisk tillhörighet, konkurrens, 
omsorgskvalitet, kundval och villkor. 

5.1 Kan ideologisk tillhörighet påverka införandet av kundval i 
kommunerna? 

 
Detta tema handlar om ideologisk tillhörighet, som informanterna uttryckt är av stor 

betydelse för införandet av kundvalsmodellen. Genomgående bekräftas detta i intervjuerna i 
informanternas uttalanden och åsikter. Samtliga informanter utom P1 och KK2 anser att 

ideologisk tillhörighet har betydelse för om man är för eller emot kundvalsmodellen. Detta 
menar informanterna visar sig genom att det finns en politisk oenighet i frågan om kundval. I 

en kommun har de väntat på ett besked från kommunfullmäktige sedan i höstas. Man menar 
också att det finns en motvilja till konkurrens då det anses vara svårt att acceptera 

privatisering. KK1 uttrycker sig så här:  
 

”Ja så är det nog, det finns ibland en motvilja till konkurrens och man vill att all omsorg skall 
bedrivas inom offentliga verksamheter, dessutom är det skattemedel som blir vinster i privata 
företag vilket också kan sticka i mångas ögon, själv tror jag inte att man som kund har något 
att invända mot en eventuell vinst i ett privat företag om man anser att man får en god 
omvårdnad” 

 (KK1, kvinna 39 år) 

 
Ovanstående citat och även andra uttalanden visar att ideologisk tillhörighet har betydelse 

för inställningen till kundvalsmodellen. Detta beror främst på att omsorgen alltid har 
bedrivits offentligt och att det kan vara svårt att acceptera att en vinst tas ut från ett område 
som samhällsmedborgarna har rätt till via finansiering genom skattemedel. Resultatet visar 
dock att informanterna ser det positiva med konkurrensutsättning då kunderna kan få det 
bättre och att det därför inte är ett problem att en verksamhet kan tjäna pengar inom 
området.  PK3 säger emellertid att det visat sig att det går att driva en verksamhet billigare 
med bättre kvalitet och uppföljning än den kommunen bedriver. De två informanter (P1 och 
KK2) som anser att ideologisk tillhörighet inte har någon betydelse för införandet av 
kundvalsmodellen säger att det i stället är en fråga om insikt och kunskap. De tror också att 
det handlar om att en del människor är skeptiska till förändringar eftersom detta kräver ett 
nytt sätt att tänka på samt andra arbetsformer.  
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5.2 Skapar en ökad konkurrens om kunderna en högre 
omsorgskvalitet? 

 

Detta tema belyser konkurrens och omsorgskvalitet och är en stor del av samtliga 
informanters utsagor.  Detta återkommer genom många uttalanden och resonemang som 

förs i intervjuerna. När det gäller konkurrens och omsorgskvalitet visar vårt resultat att 
samtliga informanter är överens om att kvaliteten ökar i och med att det konkurreras om 

kunderna. På frågan ”Vad betyder kvalitet i omsorgen för dig?” svarade informanterna med 
följande termer: ett gott bemötande, tanke, självbestämmande, trygghet, kontinuitet, 

respekt, lojalitet, glädje och engagemang. Två av informanterna säger: 
 

”Det betyder mycket… då en äldre kan välja själv och är mer delaktig i sin vardag är det som 
vi utförare måste fokusera oss på. V ikten av en bra kvalité på omsorgen har gjort att fler 

utförare har tänkt kunna leva upp till det maximala. Arbetet kring äldre är mycket 
spännande i sig för då ser man resultat för det man gör.  För kanske några år sedan när jag 
arbetade som vårdbiträde år 89-90 hörde jag från kollegor att de äldre har gjort sitt. Redan 
då trodde man att då handlar det om att förvara de äldre. Men med detta omsorgsarbete 
med kvalitet som krävs vet vi idag att äldre har mer att ge, det frigör deras ork och kraft som 
fortfarande finns kvar…” 

 (PK2, Kvinna 46 år)  
 

”Det finns inga genvägar… uppfyller du kraven och gör du ett bra jobb där brukare, kommun, 
personal och företag är nöjda så är det garanterat bra kvalitet”. 

  
 (PK3, kvinna, 51 år) 

 
Ovanstående två citat visar att informanterna menar att krave n på dem som utförare blir 

högre då de hela tiden måste göra sitt yttersta och fokusera på kunden. Konkurrensen anses 
även främja verksamhetsutveckling och att detta blir en naturlig del av verksamheten. I och 

med införandet av kundvalsmodellen har man inte något annat val än att arbeta med och 
utveckla kvaliteten för att behålla och få nya kunder. Det anses viktigt att kunden skall 

erbjudas en flexibel omsorg där man har möjlighet att själv välja sina insatser och hur man 
vill ha sin hjälp utförd. Om kunden inte är nöjd med den omsorg denne erhåller finns 

möjligheten att byta utförare vilket i sin tur kan leda till att oseriösa eller dåliga utförare 
sållas bort. De informanter som arbetar i en kommunal verksamhet vittnar om att de har 

arbetat mycket med utbildningsinsatser till personalen, då de anser att de måste erbjuda 
den bästa kvaliteten i omsorgen. KK2 säger:  
 

”Vi har inte råd att mista några kunder. Vi skall vara det bästa självklara valet, det är vårt 
motto. Vi har arbetat mycket med den ekonomiska biten för att vår ekonomi skall gå runt”.
  

 

     (KK2, Kvinna, 53 år)  
 

Ovanstående citat visar att verksamheterna strävar efter att vara det bästa alternativet för 
kunderna. I sitt uttalande visar informanten att det varit nödvändigt att arbeta med 
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ekonomin för att få möjlighet att arbeta med kvalitetsfrågor och för att bli det ”självklara 
valet” av utförare.  För att se vad kunderna anser om omsorgskvalitet och kundvalet, i de 

kommuner där kundvalet införts, utförs det årligen kundundersökningar. Undersökningarna 
utförs både i kommunala och privata verksamheter. Dessa undersökningar följs sedan upp av 

verksamheten samt används i Socialstyrelsens öppna jämförelser. PK3 anser att kunderna är 
mer benägna att säga sin mening och att ha åsikter då det finns alternativ i vården. Denna 

informant tror även att om det bara finns en utförare är kunden i för stor beroendeställning 
för att våga ha en åsikt och säga sin mening. PK3 uppger att hon tror att då det finns fler 

utförare kan kunden känna mer frihet, delaktighet och respekt i frågor som rör deras 
intressen då kunden har möjlighet att byta utförare vid missnöje.  

5.3 Ett valfrihetssystem som gör det svårt att välja?  

 
Detta tema behandlar kundvalet och den problematik informanterna anser att kundvalet kan 
innebära för kunden. De nackdelar informanterna ser med kundvalet är att det kan vara 
komplicerat och att alla inte kan göra valet själv. Detta beror, enligt informanterna, på att då 
man som kund skall välja utförare tillhandahålls en katalog med en översikt av a lla utförare, 
och det kan då vara svårt att veta vilken man skall välja. Det tar tid att sätta sig in i vilka 
verksamheter som finns och vad som är skillnaderna dem emellan. Tiden till att göra detta 
finns dock inte alltid, exempelvis kan detta vara då en kund blir utskriven från sjukhuset med 
kort varsel. Under sådana omständigheter är det biståndshandläggaren som hjälper kunden 
att välja utförare och detta är, enligt K1, inte rätt då det skall vara kundernas val. Risken 
finns att kunden väljer den verksamhet som ligger geografiskt närmast och nöjer sig med 

detta. Man menar då att företaget inte väljs utifrån kundens kvalitativa krav då de inte vet 
vad de särskilt kan kräva av en utförare. Kundvalet kräver kunskap och/eller aktiva anhöriga. 

En annan viktig aspekt som informanterna (KK1, P1, PK2, PK3) lyfter fram är att det är svårt 
att byta utförare, att veta vad man skall välja samt att kunden kanske inte vågar göra bytet. 

Man kan inte heller välja olika utförare för olika insatser, det vill säga kunden kan inte få 
städningen utförd av en utförare och omsorg utförd av en annan. PK3 menar också att 

kunderna i ett valfrihetssystem kan bli brickor i ett spel med oseriösa utförare.   

5.4 Konkurrens på lika villkor? 

 
Detta tema handlar om de olika villkor man anser att de privata och kommunala utförarna 
har när det handlar om att konkurrera med varandra. Resultatet visar att man har olika 
inställning och upplevelser av kundvalsmodellen beroende på om man arbetar i en privat 
verksamhet eller i en kommunal. De informanter vi har intervjuat som arbetar för en 
kommunal verksamhet är eniga om att de inte konkurrerar på samma villkor som de privata 
utförarna då de privata kan erbjuda sina kunder tilläggstjänster, men att de i  stället arbetar 
kundinriktat och investerar mycket i bemötandefrågor. De privata utförarna uppger att de 
kan erbjuda bland annat att någon kan komma och läsa morgontidningen, följa med på 
promenad eller på läkarbesök, laga mat, baka, gå ut med hunden och plantera blommor. PK2 
uppger att hon har möjligheten att erbjuda ”det lilla extra i vardagen”. Kunden kan även få 

omsorgsgivare som talar dennes modersmål. PK2 säger att hennes medarbetare inte har 
några krav på sig att hinna med många kunder på kort tid. Hon säger angående kundtiden:  
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”Vi till exempel sätter aldrig någon tid för insatser, utan om Kajsa vill ta den avtalade 
duschtiden som är egentligen en halvtimme till en städning som skall ta en och en halv timme, 
får hon absolut göra det. Då kommer inte Sonja som arbetar för henne och säga emot henne. 
Utan den tiden får det ta och gör detta Kajsa glad då hon vet att det är mycket viktigare med 
städ än dusch”. 

 (PK2, Kvinna, 46 år)
  

Ovanstående citat visar att omsorgsgivarna i denna verksamhet har möjlighet till flexibilitet 

och därför har möjlighet att låta kunden bestämma vad denne vill ha hjälp med. För att 
konkurrera med de privata utförarna har kommunen, enligt K1, satsat mycket på att 

kvalitetssäkra ett gott bemötande, goda relationer och ett bra utförande då dessa faktorer är 
de som utgör grunden för kundvalet och är bra för både medarbetarna och kunderna. Vidare 
säger K1 att de för att bibehålla de kunder de har och för att vara attraktiva för att få nya 
kunder, handlar det om att ge ett gott bemötande, kvalitet i utförandet och att göra kunden 
delaktig och få valmöjlighet i vardagen.  

 
”Kvalitet i omsorgen betyder för mig att vi ser kunden och utför insatserna utifrån hans eller 
hennes önskemål som vi har nedskrivet i den personliga planen. Kvalitet är också att vi 
självklart har ett gott bemötande och ser kunden som den person han eller hon är. V i är väl 
medvetna om att vi arbetar i kundens hem och det är vi som ska ge stöd, inte vara de som styr. 
Genom att utföra insatserna på det sätt kunden önskar får kunden fortsätta att leva sitt liv och 
vara självständig”.  

 (K1, Kvinna, 30 år) 
 

Ovanstående citat visar att denna kommunala verksamhet arbetar mycket med kunden i 
fokus med begrepp som bemötande och självständighet. De utför, liksom i den privata 

verksamheten ovan, omsorgen på det vis som kunden önskar. Vidare säger K1: 
 

”Jag tror inte att kundvalsmodellen är en automatisk kvalitetshöjning till kunden. Jag tror det 
hör mer ihop med hur långt verksamheten har kommit i arbetet med bemötande, värdegrund 
och kvalitet. I många delar tror jag att det är utifrån den personliga planen som vi kan ge 
kunden den kvalitet som han eller hon önskar. Det bygger jag på att varje kund själv vet vad 
som är god kvalitet för honom eller henne förutom gott bemötande etcetera. Det har ingen 

direkt koppling till kundvalet. Det handlar om kvalitetsarbete och kundfokus i verksamheten”. 

 
 (K1, Kvinna 30, år) 

 
Även detta citat visar att de kommunala verksamheterna arbetar med kunden i fokus och 

kvalitetsarbete för att stå sig i konkurrensen. En skillnad K2 och KK2 belyser att det är mellan 
dem och de privata utförarna är att de har svårt att vara lika ”billiga” som de privata 
utförarna då de inte har samma ekonomiska förutsättningar. Kommunen måste ta hänsyn till 
heltidsbeslutet vilket medför ökade kostnader för kommunen då de måste erbjuda samtliga 
anställda att arbeta heltid om de så önskar. Detta behöver inte de privata utförarna ta hänsyn 
till då de inte omfattas av samma anställningsregler som kommunen. Detta kommer vi dock 
inte att gå in ytterligare på då det inte är relevant för denna studie.  

 
I resultatet av intervjuerna har det framkommit att de informanter som arbetar i en privat 
verksamhet diskuterar att det ibland kan bli ett väldigt långt geografiskt avstånd till 
kunderna i och med kundvalet. KK1 uppger att de privata verksamheterna väljer bort mindre 
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lönsamma kunder och att hon finner detta oetiskt. Hon menar även att de privata utförarna 
försöker locka över kommunens anställda med hjälp av erbjudanden om högre löner.  

 
Sammanfattningsvis så visar resultatet inte på några stora olikheter i uppfattning mellan 

informanterna beroende på om man arbetar i en privat eller kommunal verksamhet, med 
eller utan kundval. Informanterna är oftast eniga i de frågor vi ställt och de skillnader i 

åsikter vi kan tyda beror endast på den personliga inställningen till frågan. Resultatet visar 
att det finns en skillnad mellan privata och kommunala verksamheter gällande 

kundvalsmodellens möjligheter. Detta är samtliga informanter eniga om att det beror på att 
de privata verksamheterna har andra ekonomiska förutsättningar än de kommunala. Den 
ideologiska tillhörigheten visas vara det som avgör om man anser att kundvalsmodellen skall 
införas i kommunen eller ej. 
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6 Analys 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av de empiriska intervjuerna att analyseras med hjälp 
Habermas teori om kommunikativt handlande, Maslows behovshierarki, Waerness begrepp 
omsorgsrationalitet och tjänstegarantier som teoretisk behovsmodell.  

6.1 Bättre villkor för privata utförare? 

 
Samtliga informanter är överens om att en ökad konkurrens skapar en högre 
omsorgskvalitet eftersom det gäller att behålla sina kunder och även få nya. Omsorgen kan 
anpassas genom att specialisera sig på vissa områden, exempelvis språk. På grund av detta 
har de privata företagen lättare att konkurrera om kunderna än vad kommunen har som 
oftast erbjuder traditionell hemtjänst utan några extra valmöjligheter. När omsorgen 
anpassas torde det skapa en högre och bättre omsorgskvalitet för kunderna eftersom 
hemtjänsten blir mer individanpassad än den var innan man infört kundvalsmodellen. 
 
Om man jämför detta med Edvardsson och Larssons ”Tjänstegarantier” (se 4.1) kan man 
tänka sig att kommunen har möjlighet att erbjuda kunderna en kärntjänst, som i detta fall 
består av omvårdnad och omsorg. De privata verksamheterna däremot har en möjlighet som 
kommunen inte har. Den möjligheten handlar om att kunna erbjuda sina kunder både 
stödtjänster och bitjänster utöver den grundläggande kärntjänsten. Med hjälp av dessa olika 
tilläggstjänster, som de privata verksamheterna har möjlighet att erbjuda sina kunder, kan 
de göra kärntjänsten mer attraktiv för kunden och även underlätta för att tjänsten skall 

fungera på ett bra sätt. Det kan vara lättare för de privata verksamheterna att få kunder än 
de kommunala verksamheterna då de privata även kan erbjuda andra tilläggstjänster som 

kunderna kan betala för själva. De kunder som är intresserade av dessa tilläggstjänster 
kanske även vill ha sin hemtjänst utförd av de privata verksamheterna för att ha a llt utfört av 
samma verksamhet. På grund av ovanstående resonemang kan man tänka sig att de privata 
verksamheterna har möjlighet att ge kunden en god levnadsnivå medan de kommunala 
verksamheterna kanske får nöja sig med en skälig levnadsnivå.  
 
Resultatet visar att de flesta chefer inom hemtjänsten är positiva till kundvalsmodellen och 
att man anser att kvaliteten blir bättre med konkurrens. Detta är alltså motsatsen till vad 
Ingvad och Olsson67 (se 3.3) funnit i sina studier där de påvisar att kvaliteten blivit sämre 
med tiden efter att kundvalsmodellen infördes i Sverige. Ingvad och Olssons studie utfördes 
inte med verksamhetschefer och är därmed inte helt jämförbar med våra resultat.  
 
För att säkerställa kvalitet i omsorgen menar Waerness68 att relationen mellan 
omsorgsgivare och omsorgstagare är grunden för att lyckas och att kvaliteten därför är 
beroende av denna relation (se 4.3). För att uppnå omsorgskvalitet måste man tillsammans 

med kunden utforma de resurser som krävs. Waerness menar därför att omsorgsgivaren 
måste ha ett tillräckligt stort handlingsutrymme där omsorgsarbetet planeras och 
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organiseras med hänsyn till kundens individuella behov. I resultaten av intervjuerna kan vi se 
att de privata utförarna med kundval har möjligheten att skapa en flexibel omsorg och ge 

det lilla extra som behövs för en bra omsorgskvalitet. Ett exempel på detta är det informant 
PK2 belyser angående då det planerats att hjälpa en kund med städning och kunden vill 

duscha istället, och att detta inte innebär något problem för omsorgsgivaren. Detta är ett 
bra exempel på omsorgsrationalitet och liknar Waerness beskrivning av en servicerelation 

där omsorgen anpassas till omsorgstagarens behov och önskemål. Denna relation är, enligt 
Waerness, endast lämplig då den äldre är medveten om, och har möjlighet att uttrycka sina 

behov, och är av den orsaken inte möjlig för alla kunder, som till exempel dementa kunder. 
 
Waerness gör också gällande att det som kan tänkas gynna kundens omsorgskvalitet i en allt 
högre utsträckning är att även ge omsorgsgivarna möjlighet att planera och organisera 
omsorgsarbetet tillsammans med kunden. Detta för att ta tillvara på kundens uttryckta 
individuella behov och att omsorgen inte skall styras för mycket av en behandlingsrelation 
där det på förhand är bestämt vad omsorgen skall innehålla. K1 menar att de inom 
kommunen arbetar mycket med bemötande, värdegrund och kvalitet och att man genom 
den personliga planen kan få en individuell omsorgskvalitet. Personlig plan innebär att man 
tillsammans med kunden utformar hjälpen utifrån dennes personliga förutsättningar. För de 
kunder som inte har möjligheten att uttrycka medvetna behov är den lämpligaste 

omsorgsrelationen den där relationen bygger på omsorgsgivarens engagemang för kunden 
och präglas av närhet och omsorgsgivarens ansvar för omsorgstagarens livssituation. 

 
Relationen mellan omsorgsgivare och kund kan även ses utifrån Habermas teori om 

kommunikativt handlande där kommunikationen präglas av att uppnå ett samförstånd och 
att ingen part skall försöka styra den andra för att nå sitt eget personliga mål. Man kan 

därför se på denna relation som ett samspel där ett samförstånd är nödvändigt för att uppnå 
omsorgskvalitet. 

 
Resultaten av intervjuerna visar att den ideologiska tillhörigheten har betydelse för om en 

kommun har infört kundvalsmodellen eller ej, och att det även har betydelse för huruvida 
man är för eller emot modellen som sådan. Tidigare studier och forskning (se 3.2) visar att 

ideologisk tillhörighet har betydelse för inställningen till kundvalsmodellen eftersom man 
många gånger har annorlunda inställning till marknadisering beroende på politiska 

ståndpunkter. Man kan även tänka sig att i välfärdsområden som äldreomsorgen, alltid 
kommer att finnas ideologiska motsättningar. Detta kan bero på att det fram till nu alltid har 
funnits en offentligt finansierad och utförd omsorg för de äldre som nu genomgår 
förändringar som i sin tur innebär en annan slags organisering och andra förutsättningar. 
Dessa förändringar är väldigt omfattande och innebär skapandet av en marknad med helt 
andra spelregler än tidigare.  

6.2 Kvalitetssäkring genom kundernas val av utförare – en bristfällig 
metod? 

 
Alla informanter är eniga om att kundvalet leder till bra kvalitet och att dåliga utförare sållas 

bort i och med att kunderna byter utförare. Men detta är inte riktigt så svart och vitt som det 
framställs då det finns stora problem med själva valet, till exempel information till kunderna 
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och att man gör valet enligt geografisk närhet. Tegeland69
 har fått samma resultat i sina 

studier. Om man räknar med att kvaliteten skall säkerställas i alla verksamheter eftersom 

kunderna kan byta utförare om de inte är nöjda så innebär detta stora problem. Det är 
väldigt vanligt att de äldre väljer att inte klaga om de är missnöjda på grund av olika 

anledningar (se 3.4). Man kan därför inte räkna med att kunderna byter utförare om de ej är 
nöjda.  

 
På grund av detta finns det brister i en sådan kvalitetssäkring som grundas på kundens val 

och Levenius och Wolf70 har funnit att det många gånger inte är kunden själv som gör valet 
(se 3.4). De menar att det ofta händer att man låter en anhörig göra valet eller att man låter 
bli att välja alls. De har även funnit i sina studier att informationen om de olika utförarna 
som ges till kunden är bristfällig och inte underlättar valet för kunderna. 
 
Informationen som delges kunden inför kundvalet sker i mötet med biståndshandläggaren. 
Om man ser på detta utifrån Habermas71 teori om kommunikativt handlande (se 4.1) där han 
menar att ett samförstånd måste prägla mötet och där en part inte kan styra mötet för att få 
sin vilja igenom, kan man se att det finns en del svårigheter. Habermas menar att för att 
mötet skall ske utifrån ett kommunikativt handlande måste detta möte präglas av en 
jämlikhet mellan parterna. Om man då ser på biståndshandläggarens position i kontrast till 

kundens kan man tydligt urskilja en obalans i makt mellan parterna. De olika positionerna 
kan därför tänkas påverka mötet i den mån att ett samförstånd kan vara svårt att uppnå. 

Dessa motsättningar kan därmed skapa svårigheter för kunden när denne skall utföra sitt 
kundval. 

 

6.3 Har olika utförare olika möjligheter att tillfredsställa kundernas 
behov i relation till Maslows behovstrappa? 
 

Maslows72 behovstrappa består av fem steg (se 4.2) där det första steget på trappan är 
fysiska behov. Då resultatet av intervjuerna tolkas visar de att både de privata och de 

kommunala utförarna mycket väl kan tillfredsställa kundernas fysiska behov såsom personlig 
omvårdnad, städning och matinköp. Kundvalsmodellen visar därmed inga skillnader i den 

fysiska omvårdnaden utan skillnaden mellan de privata och kommunala utförarna blir mer 
tydlig då man tittar på steg tre och högre upp i stegen. Tilläggstjänsterna kan vara det som 

gör att kundens övriga behov, utöver de fysiska, kan tillfredsställas och individen kan flytta 
sig uppåt i behovstrappan. PK2 uppger att hon har möjligheten att erbjuda ”det lilla extra” i 
vardagen. Enligt Maslows behovsteori står man kvar på ett trappsteg i behovstrappan till 
dess att behovet på det steget tillfredsställs, först då flyttar man sig högre upp på nästa 
trappsteg. Om inte de fysiska behoven på trappsteg ett tillfredsställs kan således inte en 
individ förflytta sig uppåt i stegen för att få sitt trygghetsbehov tillfredsställt och så vidare. 
Detta ”lilla extra” kan vara det som behövs för en individ att förflytta sig i behovstrappan.  
 
KK1, PK1 och PK2 uppger att kundens välmående, delaktighet och frihet ökar i och med att 
de själva kan påverka hur och när de vill ha hjälpen. Att få trygghet i sin vardag är något både 
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de privata och kommunala utförarna anser som en mycket viktig aspekt av kundkvaliteten. 
Att kunden har möjligheten att ställa krav är det som påverkar att kvaliteten ökar enligt 

informanterna. Man menar även att då de äldre själva kan välja är de mer delaktiga i sin 
vardag. Detta i sin tur leder till att utförarna tvingas att leva upp till det maximala för att 

kunden inte skall välja en annan utförare. Kontaktmannaskapet anses vara något som måste 
finnas i verksamheten och som både kommunen och privata utförare arbetar med. 

Kontaktmannaskapet innebär att kunden skall ha en kontaktman i personalgruppen som 
skall fungera som en länk mellan kund, anhöriga och verksamheten 73. Steg två på 

behovstrappan, trygghet, antas därmed kunna tillfredsställas både av privata och 
kommunala utförare i och med införandet av kundvalsmodellen vilket, enligt resultatet, 
bidrar till att man som utförare gör sitt yttersta för att kunden skall uppleva trygghet och 
delaktighet.  
 
Nästa steg på trappan handlar om att känna gemenskap med andra, att vara accepterad av 
sin omgivning och att höra hemma någonstans. Detta är något som både kommunens 
verksamheter och de privata verksamheterna kan ordna för kunderna, bland annat genom 
samarbetet med dagcentraler där kunderna får möjlighet att känna gemenskap med andra 
och träffa personer i samma situation. Vi menar dock att kundvalsmodellen har bidragit till 
att ta detta behov till en ytterligare nivå eftersom det finns många privata verksamheter som 

har till exempel finsktalande personal eller en judisk hemtjänst. Detta kan för kunden 
innebära en ökad känsla av trygghet och gemenskap och känna att man får en bättre kontakt 

med personalen som kommer till kundens hem för att exempelvis läsa morgontidningen. 
Även på detta steg i trappan kan de privata utförarnas tilläggstjänster vara en fördel genom 

att de kan erbjuda tjänster som skapar gemenskap mellan kund och personal.  
 

När trygghetsbehovet är tillfredsställt uppstår en strävan att få ökad självkänsla genom 
uppskattning och uppmärksamhet men även att själv få möjlighet att åstadkomma något och 

vara kompetent på något sätt. Detta är något som alla verksamheter skulle kunna hjälpa 
kunden med men som kanske inte alltid är möjligt. Informanterna i privat verksamhet 

uttrycker det som att det finns mer tid för kunden hos dem och att personalen har möjlighet 
att vara väldigt flexibel när det handlar om kundtid. Informanterna i kommunal verksamhet 

uppger att de har krav på sig att vara kostnadseffektiva och därmed saknar den flexibilitet de 
privata utförarna belyser att de har.  

 
Det sista steget på Maslows behovstrappa är självförverkligande där det kan handla om att 
förstå och utforska områden av intresse och att leva ut sin fulla potential. Detta behov är 
något som uppkommer när de övriga behoven i hierarkin är tillfredsställda och är ett behov 
som kunden kan få möjlighet att få tillfredsställt. När kundens övriga behov är uppfyllda av 
verksamheten kan det vara lättare att kunden ges en möjlighet att utöva sina intressen och 
självförverkligande aktiviteter. Detta är något som de privata utförarna i högre grad kan 
erbjuda i samband med deras tilläggstjänster då aktiviteterna blir mer individanpassade 
eftersom kunden själv väljer dessa. Att få utföra dessa aktiviteter bidrar till att kun den kan få 

även detta behov uppfyllt, vilket inte alltid är möjligt bland de kommunala utförarna.  
 

 

                                                 
73

 Omvårdnad Gävle, 2006 



29 
 

7 Diskussion 
 
Vi kommer här att föra en diskussion utifrån de resultat som framkommit i denna studie och 

analysen som gjorts av empirin. Detta utförs med syfte att ge läsaren en sammanfattning av 
vad som framkommit ur studien och hur vi som författare ser på dessa resultat. 

 
När en kommun inför kundvalsmodellen lägger man automatiskt ansvaret för 

kvalitetssäkring på kunden. Detta beror på, som tidigare nämnts , att man förväntar sig att 
kunden väljer utförare av bra kvalitet och att de verksamheter som inte håller måttet sållas 

bort då kunderna har möjlighet till omval och byter utförare. Detta innebär idag ett stort 
problem då många äldre väljer att inte uttrycka sitt missnöje för att de inte vill ställa till med 

besvär även om de inte är nöjda med de tjänster som utförs. På grund av detta fungerar inte 
en sådan sorts kvalitetssäkring som grundas på kundens val. Vi förmodar att detta kommer 

att få en starkare genomslagskraft i framtiden när en ny generation av hemtjänstkunder 
infinner sig. Då kanske kunderna av hemtjänst är uppvuxna med att ta för sig på ett helt 

annat vis än dagens äldre och inte är rädda att säga ifrån om något inte är bra. Kanske är 
organiseringen av kundvalsmodellen lite före sin tid och inte så bra för kunderna med 

hemtjänst idag?  
 
Det talas väldigt mycket om 40-talisterna, både i forskning och i dagligt tal, och hur de 
kommer att ställa krav på omvårdnaden. Kanske kommer den största skillnaden i 
kundvalsmodellen att bli tydlig då denna generation kommer att välja utförare. 
Verksamhetschefer vi talat med säger att de tror att 40-talisterna kommer att ha mycket 
större krav på sin omvårdnad och att utförarna kommer att få ändra många av de rutiner 
som finns idag. Ett exempel på detta kan vara att man som kund vill duscha varje dag och 
ligga kvar i sängen längre på morgonen. Det kan då bli så att man väljer den omsorgsutförare 

som kan erbjuda att ge hjälpen senare på dagen. Man kommer med andra ord inte att nöja 
sig med att enbart få hjälpen utan kommer dessutom att vilja utforma hjälpen själv. Ser man 

på detta ur Maslows behovsteori så kommer det att bli en utmaning att tillfredsställa 
kundens behov på alla trappsteg i framtiden om de diskussioner som pågår kommer att 

stämma.  
 

För att kundvalet skall fungera på ett tillfredsställande vis kanske man även skulle behöva 
veta vad andra kunder anser om de olika verksamheterna då det kan vara svårt att välja 

mellan utförare man egentligen inte vet något om. Konceptet med kundvalsmodellen är att 
dåliga och oseriösa utförare som inte håller måttet skall försvinna genom kundens val och 
omval av verksamheterna men för att detta skall åstadkommas måste det finnas ett bättre 
system angående hur detta skall gå till. Detta kommer inte att fungera så länge kunden inte 
vet vad det är man väljer mellan och vilka skillnader det egentligen finns mellan de olika 
utförarna. Informationen måste bli bättre för att kunden skall kunna göra ett bra val och 
därför skulle det behövas en mer objektiv beskrivning av verksamheterna än vad det gör nu 
som kunden kan ta del av när detta val skall göras. Om kunden väljer att byta utförare vid 
missnöje, finns det inte heller då bra eller tillräcklig information till kunden för att få  

möjligheten att välja en annan utförare, det blir en ond cirkel. 
 
Kommunalt anställda informanter säger att de på grund av konkurrensutsättningen tvingas 
fortbilda sina medarbetare för att erbjuda den bästa omsorgen. Kan man då förutsätta att 
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konkurrensen främjar kunden? Detta tror vi kan antas då både privata och kommunala 
utförare verkligen anstränger sig för att tillhandahålla den bästa omsorgen. Av resultatet av 

undersökningen kan vi dock konstatera att de privata utförarna har ett försprång genom 
tilläggstjänsterna och att de där igenom kan erbjuda en omvårdnad som främjar kunden på 

samtliga plan. Som kund kan man anta att det är mycket skönt att få hjälp med sådana saker 
som att plantera om sina krukväxter och ha möjligheten att någon kommer hem och läser 

dagstidningen. En tanke som talar emot tilläggstjänsterna kan vara att samtliga kunder 
kanske inte har den ekonomiska möjligheten att köpa dessa tjänster.  

 
Metodens för- och nackdelar 
 
Vi kommer här att diskutera främst hur vald metod har bidragit ti ll att besvara uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Dessa resonemang kommer därför att handla mer om de för- och 
nackdelar den valda metoden har haft i relation till studiens syfte snarare än att diskutera 
metoden i sig då detta genomförs i metodavsnittet (se 2.1).  
 
Syftet med denna studie var att ur ett organisationsperspektiv undersöka kundvalsmodellens 
betydelse för kunderna och deras omsorgskvalitet i hemtjänsten. Detta kan man tycka kan 
vara svårt att åstadkomma utan att använda sig av kunderna som informationskälla. I detta 

fall användes dock verksamhetscheferna som har ansvar för sin verksamhet då meningen var 
att få kunskap om kundvalsmodellen ur ett organisationsperspektiv och få insyn i hur man 

arbetar med kundvalsmodellen snarare än hur den upplevs av kunderna. På detta vis har 
mycket kunskap framkommit om vilken betydelse kundvalsmodellen har på organiseringen 

av hemtjänsten och vilka resultat som utmynnat ur denna förändring. Man kan även tycka 
att många negativa resultat har skildrats angående betydelsen av att införa 

kundvalsmodellen i hemtjänsten, men resonemang angående positiva egenskaper har även 
lyfts fram. Den valda metoden har varit det bästa alternativet för denna studie då det 

framkommit olika bilder av kundvalsmodellens betydelse i och med det strategiska urvalet.  
 

Slutresultat 
 

Resultaten har visat att införandet av kundvalsmodellen leder till relativt stora förändringar i 
äldreomsorgen då man skapar en slags marknad där konkurrensen blir ett faktum. De 
fördelar kundvalsmodellen antas ha i litteratur och tidigare forskning är att den främjar 
valfriheten för kunderna och att konkurrensen skapar en högre omsorgskvalitet. De 
nackdelar kundvalsmodellen antas ha är att privata utförare väljer kunder av ekonomiska 
och geografiska skäl och att det förekommer informationssvårigheter mellan organisation 
och kund när kundvalet skall utföras. Denna studies resultat visar att verksamhetscheferna 
anser att fördelarna med kundvalsmodellen är att valmöjligheterna för kunden ökar och att 
kunden kan byta utförare vid missnöje, att omsorgskvaliteten ökar med konkurrensen och 
att kundvalsmodellen främjar verksamhetsutveckling. Nackdelarna med kundvalsmodellen, 
enligt verksamhetscheferna, är att det är svårt att välja och byta utförare och att kunderna 
kan utsättas för oseriösa utförare. Resultatet visar att kundvalsmodellens betydelse för 

omsorgskvaliteten innebär att omsorgen är mer individanpassad än tidigare genom 
tilläggstjänster och möjligheter till flexibilitet och att samtliga verksamheter är tvungen att 
arbete med kvalitet. De möjligheter som finns för kunderna i och med kundvalet och 
valfrihetssystemet är idag ganska begränsade på grund av de brister som påvisats angående 
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kundvalet. Kanske kommer de möjligheter som finns för kunden att visa sig tydligare när 
nästa generation tar plats i systemet och använder sig av sin rätt till omval. Kanske kommer 

man då att kräva att omsorgskvaliteten är den som motsvarar ens individuella behov på 
bästa vis. 
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Bilaga 1 

 

Samtalsmall för intervju 
 

1. Vilket år är du född?  
 

2. Hur länge har du arbetat som verksamhets-/enhetschef inom denna verksamhet? 
 

3. Arbetar du för kommunen eller i en privat verksamhet? 
 

4. Har ni infört kundval i din verksamhet?  
 

Om det inte finns planer på att införa kundval, varför har ni tagit detta 
ställningstagande i er kommun?  

 
5. Vilka fördelar ser du att det finns med kundvalsmodellen? 

 
6. Vilka nackdelar ser du att det finns med kundvalsmodellen? 

 
7. Vad tror du att idealet med kundvalsmodellen är? 

    
             Tycker du att detta ideal överensstämmer med verkligheten? 

 
8. Vilken betydelse tror du att kundvalsmodellen har för äldreomsorgens kvalitet?  

 
9. Tror du att kvaliteten förändras för kunden i och med att en kommun inför 

kundvalsmodellen?  
 

10. Vilken uppföljning av kundvalsmodellen har er verksamhet?  
 
Vet du som chef vad kunderna anser om denna modell?  

 
11. Vilka möjligheter får man i och med kundvalsmodellen att tillgodose äldres behov? 

 

12. Vilka möjligheter innebär kundens val av utförare för de äldre?   
 

13. Vilka begränsningar innebär kundens val av utförare för de äldre?   
 

14. Vad betyder kvalitet i omsorgen för dig? 
 

15. Vilken betydelse har ideologisk tillhörighet för om man är för eller emot införandet 
av kundvalsmodellen?  
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Bilaga 2 

 
 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på sociala omsorgsprogrammet på 
högskolan i Gävle. Vi arbetar nu med vårt examinationsarbete där vi kommer att belysa 
kundval i hemtjänsten – möjligheter och begränsningar. Kundvalsmodellen innebär att de 
äldre har möjlighet att själva välja utförare inom hemtjänsten. Syftet med vår uppsats är att 
ur ett organisationsperspektiv undersöka kundvalsmodellens betydelse för kunderna och 
deras omsorgskvalitet.  De frågeställningar vi önskar besvara med vår uppsats är: 
 

1 Vilka olika för- och nackdelar antas kundmodellen ha i litteraturen och tidigare 
forskning? 

 
2 Vilka olika för och nackdelar har kundvalsmodellen enligt verksamhetscheferna? 
 
3 Vilken betydelse och inverkan har kundvalsmodellen på omsorgskvaliteten och 
möjligheterna att tillgodose äldres behov? 
 
4 Vilka möjligheter och begränsningar anser verksamhetscheferna att valfrihetssystemet 
innebär för de äldre med hemtjänstinsatser?   

 
Vi söker nu verksamhetschefer från verksamheter där kundvalet nyss införts, där kundvalet 
inte har införts samt verksamheter där kundvalet har funnits sedan en tid tillbaka. Vi 
kommer att prata med dig via telefon när intervjun genomförs. Du som informant är 
naturligtvis anonym och vi följer tystnadsplikten. Då uppsatsen är färdigställd kommer du 

som informant att vid intresse ha möjlighet att ta del av vårt resultat. 
Var vänlig och kontakta oss om du önskar att delta. Har du några frågor eller funderingar så 

är du välkommen att kontakta oss antingen via mejl eller via telefon. 
 

Med vänliga hälsningar: 
Anette Hedlund Therese Göterfors Lichota 

anette_hedlund@bredband.net therese.goterfors-lichota@gavle.to 
vso06ahd@student.hig.se vso06tgs@student.hig.se 

Tel. -------- Tel. ----------  
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