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ABSTRACT 

Titel: Lagen Om Valfrihet: Kommun och konkurrens vid marknadsföring. 

Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Carina Eriksson och Mathias Berglund 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: Juni 2012 

Syfte: Arbetet avser att undersöka om kommunal verksamhet kan och får konkurrera 

med privata utförare när det gäller marknadsföring. Vidare syftar uppsatsen till att ta 

reda på om kommunal verksamhet och privata aktörer konkurrerar på lika villkor. 

Metod: Vi har valt att implementerar en kvalitativ metod. Vi började med att utföra 

en datainsamling för att sedan gå vidare med att framställa relevanta intervjufrågor 

som vi tänker ställa till respondenterna. Utöver primärdata som använts består 

sekundärdata av bland annat väsentlig litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Resultat: I resultatet har vi inte kommit fram till något konkret svar om kommunen 

och privata aktörer får konkurrera på samma villkor när det gäller att marknadsföra 

sig. Utifrån det material vi tagit del av kan ett konstaterande ändå göras att de privata 

aktörerna har större möjlighet till variation i sin verksamhet, än vad kommunen har. 

Det vi däremot konkret har kommit fram till är att Hudiksvalls kommun kommer att 

konkurrensutsättas på en marknad de aldrig tidigare varit utsatt för. 

Förslag till fortsatt forskning: Att begrunda vidare forskning kring hur privata 

aktörer skulle påverkas om möjligheten till tilläggstjänster fanns för den kommunala 

verksamheten. Även hur branschen skulle påverkas av detta. Är de privata aktörerna 

ett bättre alternativ gentemot de kommunala? I det sistnämnda också huruvida privata 

aktörers vinstkrav och kommunala sparkrav har inverkan på verksamheten. 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till en bättre förståelse för hur kommunen får 

konkurrera på en marknad där privata aktörer verkar. Vi hoppas också att studien har 

väckt en vidare debatt för hur kommunen och privata aktörer påverkar varandra. 

Nyckelord: Marknadsföring, konkurrens, offentliga och privata aktörer, MIO-

modell, SWOT analys, valfrihetssystem (LOV)



 

ABSTRAKT 

Title: Law on freedom of choice: municipality and competition at marketing. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Carina Eriksson and Mathias Berglund 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: June 2012 

Aim: Is to look if the municipal operations can and may compete with private 

providers when it comes to marketing themselves. Furthermore, the study aims to 

find out whether local government activities and private parties compete on equal 

terms.  

Method: We have chosen to implement a qualitative method. We began by 

performing a data collection and then proceeded with the production of the relevant 

interview questions that we intend to put to the respondents. In addition to the 

primary data the secondary data was used consisting of, among other, significant 

literary and scientific articles. 

Result & conclusions: In this result we have not reached any substantial  answers, 

but we found out that private competitor has larger possibility to get variation in their 

company. We can estimate a concrete reflection that community of Hudiksvall will 

be exposed to competitions on a market, where they never have been exposed before. 

Suggestions for future research: To reflect further research with how private 

competitors would influence if the possibility to additional services existed; even how 

the industry would be influenced from this; is the private participants a better option 

towards community? In the latter also whether private competitors gain requirements 

and municipal requirement to save has an impact on the efficacy. 

Contribution of the thesis: The study has contributed to a better insight and 

understanding for how the community may compete on a market where private 

competitors also are allowed. We hope that this study has raised a further debate for 

how the community and the private participants influenced each other. 

Key word: Marketing, competition, public and private actors, MIO-model, SWOT-

analysis, the system with freedom of choice (LOV). 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras ämnesvalet och varför den valda studien har gjorts 

samt vilka frågeställningar som har ställts. Kapitlet redovisar även avgränsning, syfte 

och tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 

Kommunerna har varit de som har verkat ensamma inom äldreomsorgen i Sveriges 

kommuner. De har jobbat enskilt i förhållande till landstingen som sköter 

primärvården.
1
 Trots effektviseringar består ändå kraven på bättre äldreomsorg från 

medborgarna, genom namninsamlingar har planen varit att politikerna ska 

uppmärksamma problemet, detta bland annat i Gävle.
2
  

Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihet (LOV) i kraft vilket innebar att det skulle 

bli lättare för privata aktörer att komma in på marknaden(”Lagen är avsedd att fungera 

som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 

verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren”).
3
 Det är 

frivilligt för alla kommuner att införa valfrihetssystemet.
4
 Idag har mer än hälften av 

landets kommuner som har infört valfrihetssystemet lagen om valfrihet (LOV), för 

närvarande är det 118 kommuner (en ökning med 25 procent sedan september 2011) 

och det finns utöver dessa 51 kommuner som har beslutat att införa LOV så 

småningom. Men införandet av lagen har inte genomförts ännu av dessa. Det finns även 

27 kommuner som har beslutat att inte införa LOV.
5
 

Tanken med lagen om valfrihet är att den som är i behov av omsorg ska få möjlighet till 

ökad valfrihet och ett ökat inflytande, samt att den del av offentliga sektorn som har 

hand om äldrevården blir mer lyhörd och öppnar sig för det behov som efterfrågas. 

Ambitionen är att det ska vara samma villkor för privat sektor som kommunal gällande 

både ersättningen för den omsorg som erbjuds samt kraven verksamheten har för att 

brukare skall erhålla livskvallite.
6
 

                                                 
1
 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/sa_styrs_en_kommun (2012-03-13) 

2
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=4987313 (2012-03-13) 

3
 http://www.regeringen.se/sb/d/10057/a/99454 (2012-05-06) 

4
http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____4198.aspx (2012-04-19) 

5
 http://www.skl.se/press/nyheter_2/fler-kommuner-har-infort-valfrihetssystem (2012-05-13) 

6
 http://www.bastad.se/kommun-samhalle/omsorg-stod/aldre/lov-lag-om-valfrihetssystem (2012-03-13) 
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1.2 Problemformulering 

Vi ska alla en dag bli gamla och många av oss har någon anknytning till äldre genom 

exempelvis mormor/morfar som kanske behöver hjälp eller vård för att klara av de 

vardagliga sysslorna. I dagsläget arbetar Hudiksvall med att införa lagen om valfrihet i 

kommunen. Politikerna har beslutat att införa LOV under 2012 och har projektarbetare 

som arbetar med förfrågningsunderlaget. I införande av LOV kommer kommunen att 

konkurrensutsättas, detta inom ett område de ej tidigare varit konkurrensutsatta i. 

Definitionen av konkurrens är att olika företag ute på marknaden tävlar om att sälja 

samma produkt och få största andelen av kunderna. Hudiksvalls grannkommun 

Nordanstig införde år 2009 LOV i sin kommun och har därför två års erfarenhet inom 

området. I Nordanstigs kommun har minst två privata utförare etablerat sig. Dessa 

privata utförare marknadsför sig på olika sätt bland annat, via egen hemsida. Privata 

utförare får vidare sälja tilläggstjänster som exempelvis trägårdsskötsel och 

snöskottning, detta är något som kommunal verksamhet inte får göra. Att marknadsföra 

sig handlar i stora drag om att visa upp och göra sig hörd om vilken produkt det är man 

säljer. 

1.3 Syfte 

Syftet med C uppsats är att se hur kommunal verksamhet kan och får konkurrera med 

privata utförare när det gäller att marknadsföring. Vidare vill vi undersöka om 

kommunal verksamhet och privata aktörer konkurrerar på lika villkor. 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att arbeta med Hudiksvalls kommun samt det privata företaget Mitt liv- 

Omsorgsspecialisten som är verksam i Nordanstigs kommun. Vi kommer att fokusera 

på de olika aktörernas möjligheter när det gäller att marknadsföra sig själva. Då arbetet 

handlar om hur aktörerna ska marknadsföra sig när det gäller konkurrens, har vi valt att 

avgränsa oss till verksamheterna i sig istället för att se utifrån kundens perspektiv. Samt 

valet av metod avgränsades i förhållande till tidsaspekten. 

1.5 Frågeställningar 

 Får kommunen konkurrera på samma villkor som de privata aktörerna när det 

gäller reklam, uppsökande verksamheter, hemsida och annonser? 

 Vad innebär det för Hudiksvalls kommun att privata aktörer kan erbjuda sina 

kunder tilläggstjänster? 
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1.6 Tillvägagångssätt 

När uppsatsens ämne var klart gick vi igenom möjliga och potentiella källor på 

biblioteket och internet, samtidigt som vi sökte efter relevanta metoder att jobba efter 

för att få fram bästa möjliga resultat. Det vi kom fram till var att använda oss av 

kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer.7 Att ställa kvalitativa metodfrågor på 

ett halvstrukturerat sätt bedömer vi kan utgöra bättre förutsättningar med öppenheten för 

att få fram fakta i det här avseendet.
8
 Syftet var att få fram fakta för att få svar på våra 

frågeställningar. Därför blev det viktigt att undersöka om Mitt Liv- omsorgsspecialisten 

skulle ta sig in på Hudiksvalls kommuns område. Om så är fallet, hur ska de göra för att 

etablera sig?  

För att få empiriskt material att applicera i studien utfördes en intervju via telefon, och 

det ställdes även frågor via mail då det förekom vissa oklarheter efter telefonintervjun 

med Anita Andersson på Mitt Liv- omsorgspecialisten. Förberedelsen inför samtalet 

med Anita bestod av att göra en mall med frågor som skulle underlätta samtalet. De 

frågor som arbetades fram tillämpades också vid kontakt med enhetschefen Susanne 

Furuström på Hudiksvalls kommun, där samma typ av intervjuer utfördes som med 

Anita på Mitt Liv- Omsorgsspecialisten. Vi hade dock en möjlighet att boka ett möte 

med sussanne för en intervju ansikte mot ansikte, som sedan kunde kompletteras med 

data via telefon och/eller mail i det fall där frågetecken uppstod. Noteras bör göras att vi 

valde att inte göra observationer eller enkätundersökningar eftersom vår studie enbart 

bestod av två respondenter. Vi ställde också betydelsefulla frågor till Hudiksvalls 

kommun, hur kommunen ska gå till väga för att försvara sin position där de redan är 

etablerade. Finns det hinder där Hudiksvalls kommun är begränsade i form av 

konkurrens på samma villkor som de privata aktörerna. Även vad det innebär för 

kommunen när de privata aktörerna kan erbjuda sina tilläggstjänster. 

Efter att empirisk data samlats in blev det en analys av kontexten för att kunna utvärdera 

om materialet var relevant för att besvara frågeställningarna. När den empiriska 

informationen var färdig söktes teorier och modeller upp för att styrka det som 

framkommit. Den modell vi valde att utgå ifrån var Lars-Torsten Erikssons MIO-

modellen som applicerades som ett ramverk, vi har även kompletterat med bland annat 

marknadsmixen och SWOT-analysen. Modellerna vi valt ut anser vi är bra att tillämpa 

för att få bra underlag inom marknadsföringen, att som intellektuellt verktyg ge oss ett 

                                                 
7
 Gillham, B, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, (2008) Sid. 103 

8
 Eriksson L-T & Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera (2011), Sid. 87 
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upplägg att arbeta mot. Antalet modeller som har med marknadsföring är i dagsläget 

flertalet, många av dem påminner också väldigt mycket om varandra. Orsaken till att vi 

valt just MIO-modellen som ett ramverk är att den är bred och därför känns optimal för 

den uppgift vi skall utföra, från teori till empiri som inkluderar intervjuerna från Mitt 

Liv-omsorgspecialisten och Hudiksvalls kommun. Med hjälp av teorierna och empirin är 

tanken att de som inte har någon stor kännedom om marknadsföring lättare ska få en 

möjlighet att förstå vad de olika delarna handlar om. Valet blev också att blanda teori 

med empiri för att få en bra kontext vilket också underlättar för läsaren. 
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2. Metod 

I detta kapitel ges en inblick i hur informationen har samlat in som har använts för att 

skriva arbetet. 

2.1 Forskningsansats 

Vid forskning används två olika begrepp för att dra slutsatser, induktion och deduktion. 

När man utgår från en teori eller modell som redan existerar, handlar det om en 

deduktiv ansats. Enligt Bjereld m.fl. är det hypotesen som ligger till grund för 

forskarens granskning av verkligheten.
9
 Om man istället samlar in fakta om 

verkligheten där de insamlade material ligger till grund för modell- och teoribildning, 

handlar det om en induktiv ansats.
10

 Bjereld m.fl. menar att den induktiva vägen till 

teoriutveckling börjar i själva empirin.
11

 Då vi först valde att läsa in oss på litteraturen 

som vi ansåg var mest lämplig för att utforma relevanta intervjufrågor till 

respondenterna handlar de om en induktiv ansats. 

Experiment, fallstudie och surveyundersökning är tre olika metodstrategier man kan 

använda sig av vid forskning. Experiment är vanligen deduktiv, och de bygger på teori 

som ger stöd till hypoteser som man sedan kan testa. Surveyundersökning kan antingen 

vara i enkät eller intervjuform och är tänkt att ge svar på frågorna: Vilka? Hur? Var? 

Vad?
12

 En fallstudie är i regel induktiv och går i stora drag ut på att man undersöker 

något i sin verkliga miljö. Det kan vara lämpligt att använda sig av fallstudie när 

problemen eller frågeställningarna är invecklade.
13

 

Vår tanke efter att ha avslutat det empiriska genom fallstudie, är att analysera resultatet 

utifrån vår litteraturstudie för att eventuellt kunna påvisa om det finns några likheter och 

skillnader. 

2.2 Data och undersökningsmetod 

Sekundärdata (indirekt data) är den information som finns tillgänglig via exempelvis 

internet, tryckta källor och statistik.
14

 Den sekundärdata vi har granskat och använt i vår 

C- uppsats är litteratur som i allmänhet behandlar marknadsföring och konkurrens. Den 

                                                 
9
 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap, (2002) Sid 88 

10
 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera, (2011) Sid 81-85 

11
 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap, (2002), Sid.88 

12
 Yin Robert K, Fallstudier: design och genomförande (2007) Sid. 22 

13
 Gillham B, Forskningsintervjun Tekniker och genomförande (2008)  

14
 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera (2011) Sid.87 
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litteratur som används berör problemområdet för det valda ämnet och är alltså det 

sekundärdata i den teoretiska delen som i sin tur behöver kompletteras med 

intervjufrågor. Vi kommer även att använda oss av vetenskapliga artiklar.  

Primärdata(direkt data) handlar om den information man själv samlar in via exempelvis 

intervjuer, enkäter, erfarenheter med mera. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas traditionellt att instrumentet eller frågan ska mäta det som den är 

tänkt att mäta.
15

 Validiteten handlar om hur värdefull informationen är, huruvida 

informationen är relevant för att ge svar på frågeställningarna.
16

 Enligt Bjereld med 

flera är validiteten beroende av vad som mäts.
17

 Det finns två typer av validitet, inre och 

yttre validitet.
18

 Den inre validiteten handlar om trovärdigheten i slutsatsen medan den 

yttre behandlar hur resultatet stämmer överens med verkligheten.
19

 I vår uppsats 

kommer validiteten att spela en stor roll eftersom studien kommer att handla om att se 

om det är någon skillnad mellan kommunal verksamhet och privata aktörer då det gäller 

att konkurrera och marknadsföra sig. 

Med reliabiliteten menar man traditionellt att studien är tillförlitlig och beständig, alla 

intervjuare skall tilldelas samma förutsättningar till respondenterna.
20

 Bjereld med flera 

anser att reliabiliteten är beroende på hur det mäts.
21

 För att få en hög reliabiliteten vid 

mätningar bör uppgifter vara homogen. När det gäller forskning är kravet större på 

reliabiliteten medan det i vardagsundersökningar är validiteten som fokuset ligger på.
22

  

2.3.1 Tillförlitlighet 

För att stärka validiteten i arbetet har vi valt att göra personliga intervjuer. För att 

respondenterna skull kunna förbereda sig fick de ta del av intervjufrågorna via mail.  

2.4 Positivism/Hermeneutik 

Dessa två begrepp brukar man säga har två olika huvudinriktningar inom vetenskapen, 

positivism och hermeneutik. Den inriktning som kallas positivism har sina rötter ifrån 

det naturvetenskapliga området, men metoderna inom positivismen har även spridit sig 

                                                 
15

 Trost J, Enkätboken, (2007), Sid. 65 
16

 Kylén J-A, Att få svar, intervju- enkät- observation, (2004), Sid.12 
17

 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap, (2002), Sid. 111 
18

 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F., Att utreda forska och rapportera (2011), Sid 59-61 
19

 http://home.swipnet.se/~w-55588/Arbeten/C-uppsats.htm#_Toc496004708(2012-04-09) 
20

 Trost J, Enkätboken, (2007), Sid. 64 
21

 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap, (2002), Sid. 111 
22

 Kylén J- A, Att få svar, intervju- enkät- observation, (2004), Sid. 13 

http://home.swipnet.se/~w-55588/Arbeten/C-uppsats.htm#_Toc496004708
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till andra grenar inom vetenskapen. Den andra inriktningen, hermeneutik, är istället 

typiskt humanistisk. Mer förtydligande kan man uttrycka det som att positivisterna har 

ett perspektiv där kunskap ses som absolut, det vill säga att de vill ha säker kunskap. 

Detta kan vara ett problem, något forskarna är medvetna om. Hermeneutiken är istället 

en filosofisk ståndpunkt där man bestrider en absolut kunskaps existens.
23

  

Till den del eller inriktning som positivismen har räknas två kunskapskällor in, 

iakttagelser och logik. Den förstnämnde har med empirismen att göra, vilket menas den 

informationsinströmning som kommer ifrån människans olika sinnen. Det är på detta 

sätt vi får in data för att sedan kritiskt granska materialet och därmed sortera och besluta 

vad som är relevant kunskap. Dock kommer personen ifråga inte att avvisa eventuella 

upptäckter förrän det konkret kan tyckas som helt orimligt.
24

  

Sammanfattat kan sägas om positivismen att man ser på saken ur ett granskande 

perspektiv för att se ifall det är något att gå vidare med. Om det är material som kan 

vara användbart eller ej. Den sistnämnde (logik), baseras istället på människans intellekt 

och dess användning av språket, exempel: ”Det är en empirisk sanning att en människa 

befinner sig på en viss plats. Men det är logisk sanning att hon inte kan befinna sig på 

två platser samtidigt”.
25

 

Vi upplever studien som positivistisk. Detta eftersom vi har kunskapskälla ur det 

empiriska vi fått från de intervjuades perspektiv, men även det logiska tänkande som vi 

tar del av, även det utifrån intervjuerna. Vi anser att vi inte har något som kan associeras 

till den hermeneutik inriktningen.  

                                                 
23

 Thurén T, Vetenskapsteori för nybörjare, (2007) Sid. 16 
24

 Thurén T, Vetenskapsteori för nybörjare, (2007) Sid 18-19 
25

 Ibid 
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2.5 Källkritik 

Källkritiken är viktig då det gäller att granska de källor som använts och dess påverkan 

av tillförlitligheten. Den vanligaste granskningen är att titta på om uppgifterna kommer 

från en primär eller en sekundär källa. När man gör en uppföljning av tillförlitligheten 

undersöks i vilken omfattning man har kunnat följa de planer man hade från början.
26

 

Källorna i studien har valts så att den röda tråden i arbetet ska följas. Böcker, artiklar 

och internetkällor har granskats så att reliabiliteten skall vara bra. Internetkällorna har 

valts utefter det behov som funnits för att knyta ihop en kontext. Källorna är hämtade 

från ett stort antal sidor, bland annat regeringens sida och även flertalet sidor från olika 

kommuner. Ambitionen har varit att få så trovärdig information som möjligt. Att 

dessutom kunna knyta ihop en del fakta med varandra har varit viktigt för att uppnå 

bästa tänkbara resultat. Valet av vetenskapliga artiklar är för att få förankra teori och 

empiri. Detta leder dessutom till en högre reliabilitet som också är ambitionen att 

studien skall ha. De böcker som valts ut är flertalet och det beror på att en bra bas med 

källor ger flera perspektiv och en bra bredd. Dessa ger också en bättre reliabilitet och 

varierande källor som kan bygga på varandra, samtidigt som den röda tråden följs. 

Somliga böcker har också varit inom ungefär samma område, vilket också kan höja 

trovärdigheten. 

Det empiriska material som införskaffats kommer bland annat ifrån intervjuer. 

Respondenterna har varit högre chefer med god insyn och hög kompetens inom 

verksamheten. Valet av dessa gjordes för att få en trovärdigare data för att senare kunna 

dra slutsatser gentemot det den litteratur som modeller har tagits från. För att få så 

likadana frågor som möjligt till respondenterna användes en frågemall. Dock blev det 

följdfrågor i intervjuerna i olika sammanhang vilket vi inte kunde styra, de kom helt 

naturligt. 

                                                 
26

 Kylén J-A, Att få svar, intervju- enkät- observation, (2004), Sid.151-152 
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3. Teori 

I kapitel 3 presenteras teorin för MIO-modellen.  

3.1 Vad är Mio-modellen 

Det är en modell med avseende att användas som ett intellektuellt verktyg för 

utveckling hos företag och organisationer. MIO står för marknad, interaktion och 

organisation. I olika steg är dessa tre med i en beslutsprocess och ingår i de olika stegen 

nulägesbeskrivning, framtidsanalys, strategi och handlingsprogram. Modellen kan 

fungera som ett ramverk för flera olika modeller där man ser till ett företag eller en 

organisation ur flera perspektiv, deras starka och svaga sidor samt dess kunder och 

konkurrenter.
27

 

Sett till vad MIO står för kan också arbetet utgå ifrån tre utgångsfrågor:  

 Vem ska vi erbjuda något? (Marknad) 

 Vad ska vi erbjuda? (Interaktion)  

 Hur ska vi producera vårt erbjudande? (Organisation).
28

 

 M I O 

Nulägesbeskrivning 
   

Framtidsbeskrivning 
   

Strategier 
   

Handlingsplan 
   

 Figur 129 

Med modellens hjälp är det tänkt att en organisation skall kunna knyta ihop påsen med 

fungerande affärsidéer utifrån det område som beslut och åtgärder tas i verksamheten, 

både på kort och på lång sikt. Besluten blir en process i organisationen och de utförs i 

fyra olika faser vilka är: nulägesbeskrivning, framtidsanalys, strategival och 

handlingsprogram.
30

  

Nulägesbeskrivning: Är den första i beslutsprocessen och den är till för att  

                                                 
27

 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (1999), Sid.19 
28

 Ibid 
29

 Egen illustrerad bild av MIO modellen 
30

 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (1999), Sid.19 
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klargöra den ställning organisationen har på marknaden, interaktion och organisation 

just nu, i dagsläget. Nulägesbeskrivningen handlar alltså om att lyfta fram det centrala 

ur marknadssituationen, det viktigaste ur kundsynpunkt gällande relationerna och 

nuvarande organisationen. Syftet med detta är att beslutsfattarna ska få tillräckligt med 

data att ett bra perspektiv av affärslogiken kan ställas, utifrån hur det ser ut i dagsläget.
31

  

Framtidsanalys: Den här delen i arbetet är krävande sett till tiden. Att ha förmågan att 

vara kreativ är i hög grad viktigt. Varför det är viktigt med kreativitet är för att kunna få 

fram bra och relevant information om framtida alternativa vägar till valet av marknad 

som kan gynna organisationen på marknaden, även vilken form av organisation som ska 

bedrivas samt hur interaktionsverktygen jobbas fram.
32

 

Strategival: Denna är tidsmässigt mindre krävande än Framtidsanalysen, men den är 

ack så viktig eftersom det är vägval som uppstår som kommer att implementeras, vilket 

gör att organisationens handlande kommer påverka framtiden inom vissa områden. 

Somliga organisationer vill inte sortera bort de alternativ som uppstår eftersom beslut ur 

strategisk synpunkt kontinuerligt förändras, det gör att viktiga alternativ kan försvinna. 

Detta kan få konsekvenser. Problemet är också att det är svårt att välja bort de som 

anses mindre viktiga för stunden då de framöver ändå kan vara till nytta. Detta är ett 

svårt val om hur man inom organisationen skall gå till väga, men det viktigaste är att det 

inte uppstår några problem på längre sikt då vägvalet redan är gjort.
33

 

Handlingsprogram: Detta moment anger vilka aktioner som skall utföras under en 

kortare period. Det kan vara en period som pågår under ett år eller enbart delar under en 

ettårsperiod. Som exempel på detta är bland annat en säljares besöksresor, rabattinsatser 

och reklamkampanjer.
34

   

                                                 
31

 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (1999), sid.19 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
34

 Ibid 
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4. Nulägesbeskrivning 

Det här avsnittet är den första delen i beslutsprocessen. Denna del utförs för att få en 

klarhet i hur organisationens marknad, interaktion och organisation ser ut i nutid. 

Detta avsnitt och de efterföljande kapitlen består även av kommentarer från det 

empiriska materialet. 

4.1 Marknad 

 Hur ser vår marknad ut idag? 

 Vilken kapacitet och vilken kompetens erbjuder vi denna marknad? 

 Vilka vägar använder vi för att nå kunderna med vårt kunnande?
35

 

4.1.1 Kunder 

När man har ett kundrelaterat företag är det viktigt att arbeta med rätt typ av kunder och 

framförallt på rätt sätt. Detta påstående kan betraktas som en fråga om man väljer att 

begränsa sig till kunder som anses bäst passa in i företagets strategi, som passar dess 

resurser, personal och organisation. Alltså kan man kort säga, det som passar företagets 

förmåga att efterstäva framtid.
36

 Kunder är något som företagen bör vara rädda om, 

kunder är bara till låns. En kund stannar så länge den trivs med företaget, ”man får de 

kunder man förtjänar”. Med detta menas alltså, med ett långsiktigt tänk och med rätt 

affärsidé har man större chans att överta de kunder man eftersöker att få.
37

 De kunder 

som kommunen har består av patienter som inte klarar av vardagen själv och därför är i 

behov av hjälp. Den hjälp som kommunen erbjuder till dessa är omvårdnad, stöd och 

service. Det kan vara alltifrån hjälp med hygienen och mat på bordet, till att hjälpa med 

inköp av viktiga mediciner och ge följe till läkarbesök.
38

   

4.1.2 Konkurrenter 

Ute på marknaden råder det stor konkurrens om att få större andelar och att sälja fler 

produkter. Man vill helt enkelt bli ledande. Reklam, PR och produktutveckling och även 

nya distributionssätt är några exempel på verktyg som företag kan använda sig av för att 

sträva efter att bli just härskare på marknaden. De gäller att välja rätt strategi och taktik 

                                                 
35

 Eriksson L-T, Kompendiet: Marknadsorientera ditt företag, (2004), Sid. 25 
36

 Axelsson, B, Professionell marknadsföring, (1996), Sid 261 
37

 Magnusson, M & Forssblad, H, Marknadsföring i teori och praktik 3, (2003), Sid 26 
38

 http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/Aldre (2012-03-14) 
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för att vinna slaget. Desto mer koll man har på konkurrenterna desto större är chansen 

att erövra marknaden.
39

 

I dagsläget har kommunen inte några konkurrenter inom området där de verkar för 

äldreomsorgen. Detta är något som kommer att förbli till dess att lagen om valfrihet 

träder i kraft. Denna lag som gick igenom första januari 2009 kommer att göra det 

möjligt för konkurrenter att komma in på denna marknad, dock kommer fortfarande 

Hudiksvalls kommun ställa villkoren för de nya aktörerna för att de ska få välkomnas på 

marknaden.
40

  

4.2 Interaktion 

De 4 P:na, produkt, pris, påverkan och plats är alla olika element som marknadsmixen 

består av. Denna så kallade marknadsmixen har blivit extremt populär och är idag 

mycket vanlig i litteraturen. Ändå har modellen fått en hel del kritik, bland annat att den 

är alltför enkel och missledande. Somliga har klagat på hur marknadsföringsmixen är 

uppbyggd och dessa har också kommit med egna idéer på förbättringar de tycker kan 

stärka moddelen. Nickels och Jolson (1976) tycker att ett extra, femte p:et som består av 

packaging, vilket på svenska blir förpackning. Andra som är på samma linje med idén 

med ett femte element är bland annat Mindak och Fine (1981).
41

 Ett femte “p” som dock 

haft genomslag är personal inom organisation eller företag. Syftet med det femte 

alternativet är att uppmärksamma hur viktig de anställda är för företaget i frågan om att 

tillfredställda kunden. Skulle detta “p” inte vara av den kvalité som marknaden 

efterfrågar, kommer marknadsföringen via de medier som finns ha en mindre betydelse 

för att få till sig kunder.
42

 Med detta menas att det är organisationens medarbetare det 

ligger störst vikt på för att den önskade prestationen skall utföras, utifrån den kompetens 

som finns tillgänglig att tillhandahålla.
43

  

Produkt: Detta är vad som helst som mättar en konsuments behov. Det vill säga, 

produkten kan bestå av service, ett objekt, resmål eller något annat som tillfredsställer.
44

 

                                                 
39

 http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/konkurrenter.htm (2012-05-16) 
40

 www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-

information-om-lov (2012- 03-14) 
41

 Mohammed R. & Pervaiz K, Ahmed: Marketing Intelligence & Planning  (1995) 
42

 Andersson J-O m.fl. E 2000, Baskurs i företagsekonomi, basbok 1, (2005), Sid 105 
43

 Andersson J-O m.fl. E 2000, Baskurs i företagsekonomi, basbok 2, (2006), Sid 268 
44

 Kotler P, Principles of marketing: European edition, 5. ed., Financial Times Prentice Hall, Harlow, 

(2008), Sid. 49 

http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/konkurrenter.htm
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov
http://www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/lagen-om-valfrihetssystem-gallande-hemtjanst/fordjupad-information-om-lov


 

18 
 

Pris: Ett element som talar om vad det är för summa pengar som en konsument måste 

betala för att få behovet uppfyllt genom en produkt eller tjänst. Det går också att 

uttrycka det som, värdet av en bytesvara av att använda eller nyttja en produkt.
45

 

Påverkan: Denna del handlar om kommunikation, det vill säga aktivister som möjliggör 

att kunskap och information sprids angående produkten så att kunden kommer att köpa 

den. Kommunikationsverktygen förändras kontinuerligt och i ett snabbt tempo. Dagens 

teknik, internet och andra former av medier samt digitalisering skapar nya områden och 

marknader för produkterna. Fördelen är att företag och organisationer i övrigt lättare 

kan skapa ett värde hos kunden för att på längre sikt lättare kunna behålla dem som 

konsumenter. Eftersom de traditionella kommunikationsmedlen inte ersätts innebär det 

dessutom ett större tryck och påverkan på människorna från företagens håll.
46

 

Plats: Är där företaget tillhandahåller den produkt och/eller service som finns 

tillgänglig för kundens behov. Exempel är grossist, torghandel, butik eller e-handel.
47

 

Personal: Denna handlar om hur företaget skall använda sina anställda så att kunden får 

sitt behov uppfyllt.
48

 

 

 Figur 2
49
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4.2.1 Produkten 

Det viktigaste konkurrensmedlet är produkten. Men som kund ligger inte det största 

intresset i själva produkten utan det är behovstillfredsställelse i form av nytta eller det 

nöje kunden förväntas att få ut av den.
50

 Som kund kan vi på många olika sätt möta 

företagets affärsidé, produkten är framförallt en viktig del av affärsidén. När man pratar 

om produkten är det helt enkelt utbudet från våra företag och organisationer. Begreppet 

produkt kan delas in i två olika grupper, varor och tjänster, men det kan även vara en 

kombination av båda.
51

 Det är själva produkten som ska tillfredsställa kundens behov. 

Produkten som kommunen bistår med är just tjänster, som består av exempelvis 

hemtjänst inom äldreomsorg. Om man inte orkar eller klarar av hemsysslorna längre, 

har man möjlighet att få hjälp för att kunna bo kvar längre i sitt eget hem. Det finns 

även möjlighet att få serviceinsatser som tillexempel tvätt, städning och promenader.
52

 

4.2.2 Påverkan 

Det finns en mängd olika sätt som en kund ska kunna påverka på ett eller annat sätt, 

detta ska kunna ske genom att jag som kund ska kunna uppfatta och förstå det budskap 

som företag använder sig av för att marknadsföra sig för att nå ut till kunderna. De finns 

en mängd olika sätt att marknadsföra sig för att påverka sina kunder, några exempel är 

direkt reklam, annonser och affischering. Varumärkesreklam som tillexempel företagets 

namn och utformningen av fakturor är också ett led som påverkar kunden.
53

   

Kommunens metod är i dagsläget att finnas tillgänglig på hemsidan, att hitta 

information om vad de kan stå till tjänst med. Sidan riktar sig till äldre som är i behov 

av speciellt stöd och där informeras det om vad kommunen kan stå till tjänst med.
54

  

4.2.3 Priset 

Priset bör ligga på en nivå som kunden är villig att acceptera, men nivån behöver inte 

alltid vara låg för det - en produkt med ett högre pris kan i gengäld ge kunden en hög 

prestige.
55

 På Hudiksvall kommuns hemsida framgår det att det inte kostar något för 

personlig omvårdnad, däremot får brukarna själva stå för kostnaderna när det gäller 

serviceinsatser som exempelvis städning, tvätt, inköp et cetera . Hur mycket varje 
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person måste betala beror på hur mycket denne har i inkomst efter skatt, eftersom ett 

högkostnadsskydd sätts in beroende på ekonomiska tillgångar.
56

 

4.2.4 Plats 

Genom att kontakta kommunen via telefon, e-mail eller alternativt gå in på deras 

hemsida kan man som privatperson få relevant information. Hudiksvalls kommun har 

hand om hela processen själva, från start tills att personen i fråga får den hjälp som 

behövs. Den som ansöker om servicen kan hämta en blankett på kommunens hemsida. 

Ansökan kommer att bearbetas när den kommer in för att se vad det finns för behov och 

önskemål. När detta är avklarat kommer ansökan att prövas och personen som skickat 

ansökan får ett beslut. Noteras ska också att det beslut som handläggarna tar också kan 

överklagas, detta om inte beslutet är enligt behov och/eller önskemål. Allt som har med 

detta ärende att göra gäller lagen om sekretess, vilket innebär att alla som handskas med 

ärendet har tystnadsplikt.
57

 

4.2.5 Personal 

Det händer ibland att fyra P inte riktigt räcker och då kommer det femte p:et in i bilden, 

vilket alltså handlar om personal, företagets anställda. Det femte p:et ska markera hur 

viktig personalen är för företaget och för att kunden ska bli så nöjd som möjligt. Håller 

produkten inte måttet som företaget säljer, spelar det ingen roll hur bra reklam eller 

marknadsföring man har för att locka till sig kunder.
58

 Det är personalens kunnande och 

kompetens som är avgörande för hur bra de utför sin uppgift.
59

 Personalen i Hudiksvalls 

kommun (äldrevården), har satsat på att rekrytering av ny personal, ha utbildningskrav 

och att de är personligt lämpade till uppdraget. Hemtjänsten i Hudiksvalls kommun har 

idag ungefär 100 anställda och enhetschefen Susanne Furuström ansvarar för 30 av 

dessa.
60

  

4.3 Organisation 

Äldrevården är idag en egen gren inom hela Hudiksvalls kommun som sköter sin egen 

budget och upplägg, målsättningen är att ekonomiskt sett följa det kommunala 

balanskravet, det vill säga att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Skulle det ändå 

bli förlust måste kommunen inom tre år ha stabiliserat siffrorna genom överskott.
61
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Äldrevården har flertalet medarbetare inom organisationen och de erbjuder i dagsläget 

vård på ålderdomshem, hemtjänst, et cetera. Syftet med denna del inom kommunen är 

att kunna tillhandahålla för de äldre. En omsorg som skall göra att de ska känna 

trygghet och få de stöd som behövs utefter deras eget behov.
62

 För att nå ut till kunder 

som är i behov av de tjänster som tillhandahålls, finns information på kommunens egen 

hemsida. Dock tillämpar kommunen inte denna form av reklam för att locka till sig 

kunder, utan det är enbart riktat med information så att allmänheten vet vart de skall 

vända sig om det behövs.
63

 

4.3.1 Kapacitet 

Handlar om vad företaget klarar av att tillhandahålla för att kunna tillfredsställa sina 

kunder efter deras behov. Hur stor kvantitet kan man producera, eller hur många kunder 

har man möjlighet att hantera?
64

 När det handlar om kapaciteten hos hemtjänsten i 

Hudiksvalls kommun, får de betalt per producerad hemtjänsttimme. Ju mer en brukare 

behöver ha hjälp med, desto fler timmar får de tilldelade. Det är detta deras budget 

bygger på. Ju mer tid brukarna får beviljat desto mer kan kommunen anställa och 

tvärtom.
65

 

4.3.2 Kompetens 

När man tittar på kompetens inom ett företag tittar man på vilken kompetens som finns 

och om det är just den kompetensen som behövs. Kompetens handlar helt enkelt om att 

använda en blandning av kunskap, erfarenhet, förhållningssätt och personlighet som 

varje människa besitter.
66

 I Hudiksvalls kommun finns det krav på att, vid 

nyanställning, ska den sökande ha undersköterskeutbildning.
67

 Bemanningsenheten 

(rekryteringsenheten i Hudiksvall) ställer däremot krav på att, efter 180 

anställningsdagar måste personalen skriva en utbildningsplan.
 
 Skriver man ingen sådan 

får man inte fortsätta vikariera.
68

 Detta för att minska att outbildade personer blir 

inkonverterad i kommunen.
69
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4.4 Sammanfattning av nulägesbeskrivningen 

Hudiksvalls kommun är i dagsläget ensam på marknaden om att styra inom 

äldreomsorgen. Men i och med att LOV (lagen om valfrihet) trädde i kraft den 1 januari 

2009 har beslut tagits att införa denna i Hudiksvalls kommun. Detta är något som kan 

leda till att det kommer att få konkurrens inom denna kategori ute på marknaden. LOV 

innebär att det kommer att tillåtas för privata aktörer att komma in på marknaden.  

 M I O 

Nulägesbeskrivning 

Kunder 

Brukare som behöver 

hjälp i hemmet. 

Konkurrenter:  

Privata aktörer. 

Produkt: 

Tjänster. 

 

Påverkan:  

Information. 

Pris:  
Beroende av inkomst. 

Högkostnadsskydd. 

Plats: 
Telefon via kommun. 

Internet. 

Personal: 

Ca: 100 anställda i 

hemtjänsten. 

 

Kapacitet:  

Ju fler hemtjänsttimmar, 

desto mer personal. 

 

Kompetens: 

Undersköterskor inom 

vården. 

Framtidsbeskrivning 

   

Strategier 

   

Handlingsplan 

   

 Figur 370 

Mio-modellen är ett bra ramverk att utgå ifrån men dock kan det bli ett problem 

eftersom den är så övergripande stor och det kan bli svårt att applicera modeller som 

passar bra in i sammanhanget. Exempelvis, de element som ingår i Marknad det vill 

säga kunder och konkurrenter är väldigt övergripande kategorier vilket leder till att 

problem kan uppstår, på grund av komplexiteten i att marknadsorientera företaget. 

Fördelen är ändå att övergripbarheten skapar variation av utbudet av modeller. 

                                                 
70

Egen illustrerad MIO modell  
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5. Teori framtidsanalys 

I detta kapitel presenteras de teoretiska hjälpmedel för framtidsanalysen som används 

som ett redskap för företaget till att bygga sin framtida strategi. 

I framtidsanalysen har vi valt att utgå ifrån modellen för strategisk analys som är 

hämtad från Aaker, se figur nedan. Modellen består bland annat av en externanalys. 

Analysen tar fram olika situationer och visar hur dessa påverkar företaget, vilka hot och 

möjligheter företaget har gentemot andra aktörer på marknaden. Den består även av en 

internanalys som visar företaget prestationsmöjligheter, både dess styrkor och 

svagheter.
71

 

 
 Figur 472 

5.1 Externanalys 

5.1.1 Kundanalys 

Aaker menar att det är i de flesta strategiska marknadsföringsplaner logiskt att först 

analysera företagets kunder. En kundanalys kan vara viktig för att identifiera 

marknadssegmenten, kunna förstå kundernas behov och även se deras otillfredsställda 

behov.
73
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 Aaker D A; Strategic Market Managaement, (2005) Sid. 9 
72

 Egen illustrerad modell med utgång från Aakers bok 
73

 Aaker D A; Strategic Market Managaement, (2005) Sid. 44  

Strategisk analys 

Externanalys 

 Kundanalys 

 Konkurrentanalys 

 Marknadsanalys 

 Omvärldsanalys 

Internanalys 

 Prestationsanalys 

 Avgörande faktorer 

för strategiska val 

Möjligheter och hot 

Trender och strategiska 

osäkerheter 

Styrkor och svagheter 

Problem, och osäkerhet 

Identifiera och välj strategi 
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Segmentering 

Segmentering handlar om att dela in marknaden i olika grupper som har gemensamma 

behov.
74

 Företag har skilda behov av segmentering, vilket gör att vissa väljer ett smalare 

segment genom att sälja en nischprodukt medan andra företag väljer att använda sig av 

lågprissegment vilket sannolikt leder till att segmentet blir bredare.
75

 Hudiksvalls 

kommuns största kunder är brukare som behöver ha hjälp i sitt eget hem med 

exempelvis städ, tvätt och matdistribution. Kunder som är mest attraktiva för 

kommunen är alltså kunder med störst behov att behöva deras hjälp i eget hem.  

Kundmotivation 

När kundsegmenten är identifierad är det dags att ta reda på vad som motiverar kunden 

att köpa en produkt eller tjänst. Aaker menar att detta framförallt görs för att ta reda på 

vad det är en produkt har som kunden anser är viktigt. Det kan vara svårt för kunden att 

avgöra vad som är viktigast med produkten eller tjänsten då de ofta anser att det mesta 

är lika viktigt.
76

 Vilka förväntningar en kund har, skapas bland annat av företagets 

marknadsföring.
77

 ”Att ignorera sina befintliga kunder kan vara ett dyrt misstag.” 

Kottler menar att det kan kosta fem gånger så mycket att värva en ny kund som att 

behålla en gammal.
78

 Att värna om och motivera sina kunder till ett intresse av sina 

produkter eller tjänster är något som är otroligt viktig för att de inte skall vända sig till 

konkurrenterna.
79

 Det finns undersökningar som visat att 95 procent av kunder inte har 

fått sina förväntningar uppfyllda. Detta visar vikten av att man måste beakta sina 

kunders behov för att de ska bli motivera de att återkomma.
80

 När vet man då att man 

har en nöjd kund? När kunden: 

 ”kommer tillbaka 

 köper mer 

 talar väl om företaget, produkten, tjänsten 

 ger tips och idéer 

 bryr sig mindre om konkurrenters erbjudanden 

 är mindre priskänslig 

 gör att företagets hanteringskostnad blir lägre på olika sätt”
81
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5.1.2 Konkurrentanalys 

Det är i kommunallagen all kommunal näringsverksamhet regleras, oavsett om den 

bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Enligt kommunallagen har kommuner rätt att 

driva näringsverksamhet ”om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att erbjuda 

allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen”(KomL 2:7).
82

 

Målet med en konkurrentanalys är att identifiera olika styrkor, svagheter och strategier 

hos de konkurrenter som kunderna kan se som ett alternativ. Med en konkurrentanalys 

kan företaget identifiera hur de står i förhållande till andra företag inom samma 

yrkesbransch och sedan göra upp strategier för att förbättra sig.
83

 Vi har då valt att titta 

på privata aktörer som eventuellt kan bli möjliga konkurrenter till Hudiksvalls kommun. 

Mitt Liv-omsorgsspecialisten AB är ett företag som tillhandahåller hemtjänst, 

hushållsnära tjänster samt personlig assistans och drivs av personal med många års 

erfarenhet inom vård och omsorg. Drivkraften hos företaget är att de vill arbeta nära 

sina kunder för att skapa trygget. Mitt Liv-omsorgsspecialisten målsättning är att 

leverera tjänster med hög kvalitet som utgår ifrån självbestämmande och uppstår genom 

delaktighet för brukaren. Personalen som arbetar i hemtjänsten är utbildade 

undersköterskor och har även fördjupade kunskaper i bemötande, psykiatri och 

sjukvård. Medarbetare i hemtjänsten har även möjligheter att utföra sjukvårdande 

uppdrag efter delegering från ansvarig sjuksköterska. Mitt Liv-omsorgsspecialisten 

profilering är ”Ingen känner dina behov bättre än du! - Vi arbetar för att ge dig ett rikt 

liv och en enklare vardag.”Företaget har ”det lilla extra”, något som de kallar 

tilläggstjänster som då exempelvis kan vara trägårdsskötsel eller snöskottning.
84

 

Corab assistans AB är en privat aktör som också etablerat sig inom hemtjänst i 

Nordanstigs kommun. Företaget drivs av personal som är utbildade undersköterskor och 

med många års erfarenhet inom äldreomsorg, hemtjänst och även handikappomsorg. 

Verksamheten har även arbetsstyrkor med särskilda kvalifikationer inom palliativ vård 

(vård i livets slutskede), demensvård och avancerad sjukvård. Företagets profilering och 

mål är att arbeta med hemtjänst som utgår från kundens behov och önskemål. Deras 

målsättning är att kunden ska uppleva kontinuitet då det handlar om personalen  och att 
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se fram emot nästa besök. Något de arbetar främst med är kvalitet och trygghet.
85

 ”Att 

välja oss är att välja trygghet, omtanke, och kvalitet”.
86

 

5.1.3 Marknadsanalys 

När en bedömning av marknaden skall göras utifrån ett strategiskt perspektiv är en 

marknadsanalys bra att ta med, vilken ska grundar sig på både en kund- och 

konkurrentanalys. De element som marknadsanalysen skall behandla är storlek, tillväxt, 

distribution och förändring på marknaden efter behov och lönsamhet.
87

 

I Hudiksvalls kommun är det patienterna som är kunderna och denna organisation 

påverkas av skatteintäkterna från näringslivet.
88

 Det som går att konstatera är att 

konjunkturläget har stor betydelse för hur kommunen skall kunna förvalta antalet platser 

det finns behov av. Vi människor lever allt längre, vilket medför att äldre människor blir 

allt fler i samhället.
89

 Förutom att vi åldras och lever längre väljer vi också numera i 

större utsträckning att bo kvar hemma.
90

 En studie som gjorts visar att äldre som 

fortfarande lever med någon oftare väljer att leva kvar i eget hem. Dock visade studien 

också att de som bor på vårdhem generellt är mer beroende av hjälp än dem som väljer 

att inte bo kvar i eget hem.
91

 Denna studie visar dock med fokus på äldre män, att de 

föredrar att leva på vårdhem och att dessa män generellt är i sämre skick än de som 

väljer att bo kvar hemma.
92

 Noteras skall dock göras att kvinnor bedöms att ha ett sämre 

hälsotillstånd.
93

 Denna studie vill betona att äldre som fortfarande har sin partner lever 

hemma och får omsorgen serverad där, medan de som är ensamma och generellt sett i 

sämre tillstånd väljer vårdhem. En mätning i studien visar dessutom med statistisk 

signifikans att tillgången till hjälpmedel, den fysiska förmågan och rörligheten är 

avgörande i valet av boendeform.
94

 Sammanfattat ur kommunens perspektiv ger dessa 

aspekter högre kostnader för kommunen på grund av att många väljer att avstå från 

kollektivt boende på vårdhem. Kostnaderna måste vägas upp med skatteintäkter för att 

det skall råda balans. Alternativet som trätt fram är idag de privata aktörerna. Lagen om 
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valfrihet som trädde i laga kraft nationellt den 1 januari 2009
95

 och som i september 

2012 införs i Hudiksvalls kommun. Denna lag kommer att leda till att äldre människor 

har möjligheten att välja.
96

 Det finns både för- och nackdelar med detta. Fördelen är att 

kommunen får en mindre belastning, dessutom ökar konkurrensen för alla 

omsorgsgivarna och tanken är att det ska öka kvaliteten. Nackdelen är att 

subventioneringen, förutom avgiften som betalas, går förlorad till kommunen. Denna 

går istället till de privata aktörerna utifrån det antalet som väljer det privata 

alternativet.
97

 Dessutom är marknadsföring dyrt. Det kommer att kosta de privata 

aktörerna att visa sig, vilket leder till att pengar som egentligen bör gå till att finansiera 

kvaliteten för brukarna istället används till att vinna marknadsandelar. Det kan kosta 

fem gånger så mycket att värva en ny kund som att behålla en gammal.
98

 

5.1.4 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys syfte är att se hur omvärlden kan påverka branschen och 

organisationen. I en så kallad PEST-analys använder sig Roos av följande faktorer: 

Politiska, Ekonomiska, Sociala och Teknologiska.
99

 Vanligtvis avser en omvärldsanalys 

identifieringar av olika faktorer i omvärlden som påverkar företaget.
100

  

Politiska faktorer  

De politiska faktorerna som påverkar Hudiksvalls kommun är bland annat lagen om 

valfrihet. Tanken är att kvaliteten skall öka för brukarna genom konkurrens inom 

branschen. De som får patienterna till sin organisation får subventioner ifrån kommunen 

och även inbetald avgift från brukarna.
101

 På detta sätt blir det tack vare den nya lagen 

som tillsats, en situation där organisationerna måste bevisa vad de går för.  
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Ekonomiska faktorer 

Det största hotet för kommunen är finanskriser och lågkonjunkturer. Detta eftersom det 

är tider då exporten kan påverkas negativt och därmed påverkas skatteintäkterna också 

negativt. Detta är dessutom inget kommunen kan påverka.
102

 En ytterligare aspekt är att 

företagen väljer att ha sin produktion i andra länder. Det innebär att det blir svårare att 

få jobb och dessvärre minskar också inflödet av skatter. Orsaken till att företagen väljer 

strategin med flytt av produktion utomlands är billigare arbetskraft. Produktionen sker 

oftast i lågavlönade länder.
103

  

Sociala faktorer 

Enligt statistik tenderar vi människor att leva längre än tidigare. Dessutom blir vi allt 

friskare även på äldre dagar.
104

 Detta gör att vi människor kan bli mer aktiva även som 

gamla, något som kan vara en bidragande orsak till att många önskar möjligheten att bo 

hemma och få den omsorg som de är i behov av i eget hem. Hade åldringarna generellt 

sett varit alltför sjuka för att inte kunna utföra viktiga moment av de särskilda behov de 

har, kanske de i större utsträckning hade valt att ta in på ett vårdhem. Idag överväger 

många att bo hemma så länge som hälsan tillåter, vilket för många kan kännas som en 

självklarhet. Dock minskar samtidigt antalet platser på särskilda boenden och det är en 

utveckling som många ifrågasätter. Politikerna önskar samtidigt att de äldre ska bo kvar 

hemma, vilket säger emot sig självt utifrån det ekonomiska perspektivet, samtidigt som 

vissa av de äldre verkligen vill bo på ett hem
105

  

Teknologiska faktorer 

Inom omsorgen blir tekniken allt viktigare. IT-tekniken används till att förbättra 

diagnostik, behandling och livskvalité hos äldre. Fördelen är att det fungerar som ett 

verktyg för effektivisering. Detta möjliggör att utföra vissa moment på distans, det vill 

säga på en annan ort, istället för att remiteras och ta sig till en specialist på flera mils 

avstånd. Även distriktsläkaren som genomför ett trepartssamtal med specialisten och 

patienten gör att hela situationen genast blir tryggare. Tekniken har gjort att 

videokonferenser har blivit vanligt inom vården, dock råder det fortfarande en viss 

osäkerhet vid implementeringen av detta. Gösta Bucht som är professor i geriatrik 

menar att ny teknik som vi människor inte är van vid inom vården måste accepteras. 
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Inom hemtjänsten har den mobila tekniken givit stor nytta. Datorer och trådlös 

internetuppkoppling har idag blivit ett framgångsrikt verktyg för att få fram journaler, 

manualer, listor på läkemedel och labbprover. En hel del av tekniken är också i fokus 

för att övervaka patienterna och det kan vara hjärtat, blodtryck och temperatur som mäts 

med hjälp av sensorer som sätts fast på kroppen. Inom vården är detta något som 

effektiviseras eftersom personal inte behöver vara på plats för att ha kontroll över 

patients tillstånd.
106
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6. Scenarioanalys 

I detta avsnitt ges en förklaring av hur en bransch utvecklas. Scenarioanalysen, kan ge 

en möjlig framtid, detta utifrån olika skeenden.  

Syftet med analysen är att få fram hur det kan vara tänkbart att det skall komma se ut i 

framtiden och därmed få ett underlag för att kunna ta rationella beslut. Ett exempel kan 

vara: Vad för typ av strategi bör väljas ifall ”värsta scenario” inträffar? Vad ska 

utvecklas hos produkterna och tjänsterna?
107

  

6.1 Bästa fall 

När ekonomin är på topp vid en högkonjunktur är arbetslösheten låg, vilket medför att 

skatteintäkterna kommer att vara höga så att det råder balans i ekonomin.
108

 Kommunen 

investerar i ny teknik för att kunna effektivisera verksamheten inför framtiden, vilket 

kan sänka kostnaderna i förbyggande syfte mot sämre tider.
109

 

Det bästa är om lagarna inte förändras på det sättet att verksamheten för de privata 

aktörerna inte påverkas negativt samt ett gott rykte får erhållas. Ett gott rykte som på 

lång sikt enbart ger fördelar. Även en god ekonomi i samhället där privatpersoner vill 

nyttja de tjänster som erbjuds. Anita Andersson Mitt Liv-omsorgsspecialisten tror att när 

de väl jobbat in ett ärende/en ny kund som trivs och får en bra insats väljer kunderna 

inte någon annan. ”Så vi ser väl inte någon oro på det sättet, det som kan ändras är 

lagstiftningen eller ersättningsnivåerna som påverkar.”
110

 

6.2 Värsta fall 

Ett värsta tänkbara scenario är om det sker ett budgetunderskott som kan vara orsakat av 

en lågkonjunktur, företag har flyttat från kommunen, befolkningen har minskat. Många 

faktorer som berör världsekonomin kan vara bidragande.
111

 Nya aktörer kommer in på 

marknaden och tar andelar, det märkliga i situationen är att kommunen dessutom 

subventionerar verksamheten. Detta innebär att skatteintäkter hamnar hos privata 

aktörer istället för hos kommunen och det drabbar bland annat omsorgen. Illa vore det 
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ifall subventioneringen i överlag skulle minska för omsorgen så att kvalitén inte kan 

uppnås.
112

  

Det som är det värsta scenariot för en privat aktör som exempelvis Mitt Liv-

omsorgsspecialisten är om lagar förändras så att de tjänster som erbjuds kommer att 

påverkas. Skulle till exempel RUT-avdraget upphöra skulle det omedelbart få 

konsekvenser, samma gäller ifall LOV, lagen om frihet, skulle gå samma väg.
113

 

6.3 Mest sannolikt 

Historiskt sett är konjunkturer något som går i cykler. Högkonjunkturer följs ofta av 

lågkonjunktur och tvärtom. Hur kraftig upp- eller nedgång konjunkturen får är dock 

väldigt svårt att anta, många parametrar spelar in i bedömningen och det är ett svårt 

antagande gällande respektive del som görs. För närvarande ses reporäntan som 

historiskt sett lite lägre än vanligt och det beror på en osäker framtid.
114

 Skulle det bli att 

konjunkturen förstärks, kommer det troligen bli att kommunen får ökade skatteintäkter 

och det innebär att mera pengar kan satsas på omsorgen.
115

 Dock beror detta också på 

om Hudiksvalls kommun väljer att behålla samma skattesats, så de verkligen får in mer 

pengar när möjligheten finns.
116

 

Även privata företag påverkas av konjunkturer. Men för exempelvis Mitt Liv-

omsorgsspecialisten är situationen i verksamheten inte alltför sårbar enligt Anita 

Andersson verksamhetsansvarig. Detta beror på att företaget har flera typer av 

inriktningar i verksamheten som ger en egen liten nisch. På något av områdena kommer 

det alltid finnas en efterfrågan, enligt Anita.
 117

 

Enligt en studie från 2007 som överensstämmer med en metastudie i USA, nämner 

Marta Szebehely (professor i socialt arbete) att det var ungefär tio procents lägre 

personaltäthet bland privata verksamheter i jämförelse med kommunal verksamhet. Det 

skall dock noteras att den svenska studien kan ha undervärderat de egentliga 

skillnaderna, vilket kan bero på att studien på svenska marknaden inte utfördes på det 

sättet att icke vinstdrivande företag inte särskildes ifrån vinstmaximerande 
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verksamheter. Marta menar att personaltätheten bland de organisationer som inte har ett 

vinstsyfte oftast är högre. Inom branschen är dessutom personaltätheten en indikation på 

hur bra kvaliteten kan vara inom omsorgen. Detta har att göra med att tiden är en viktig 

aspekt, internationell forskning visar på att bättre personaltäthet ger färre 

komplikationer bland patienterna. Studierna visar därmed att en icke vinstdrivande 

verksamhet inom branschen ger en tryggare miljö för patienterna.
118
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7. Internanalys 

Detta kapitel handlar om internanalys som är ett intellektuellt verktyg och som används 

för att identifiera organisationens styrkor och svagheter. 

Vi har här valt att användas oss av Aakers modell som hjälpmedel för att lättare 

illustrera en internanalys där företagets styrkor och svagheter kommer granskas i 

nuvarande och framtida strategier.
119

 

7.1 Styrkor 

Konjunkturen har varit ovanligt stark i Sverige sedan finanskrisen i jämförelse 

internationellt.
120

 Fördelen har då varit ett tillskott i kassan på grund av högre 

sysselsättning. Kommunen ser gärna att de anställda får kontinuerlig 

kompetensutveckling.
121

 Detta gör att de anställda kan uppträda professionellt i sin 

yrkesroll. 

Även om konjunkturen har varit stark är det för Hudiksvalls kommun, en fördel för 

dem, detta eftersom en kommun inte kan gå i konkurs. En lärdom staten fått var att 

etablera kommun- och bostadsakuter. Inträffar det något i en kommun som de inte rår 

över, skall staten involveras på rätt sätt,
122

 de kan exempelvis skjuta till pengar.
123

 Dock 

ska beaktas att det inte finns något historiskt stöd för att staten går in och räddar eller 

tvångsförvaltar en kommun.
124

 

Hemtjänsten i Hudiksvalls kommun har länge verkat på marknaden och därför har en 

stark relation skapats mellan de anställda och kunden (brukaren). Det som den här 

omsorgen vinner på är att de anställda har många års erfarenhet och trygga 

personalgrupper.
125

 

Hemtjänsten har överlag ett gott rykte, och det är extremt viktigt för omsorgen att 

bibehålla detta säger Susanne Furuström enhetschef, eftersom Hudiksvall är en liten 
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stad. Det kan ge förödande effekter om enstaka missnöjda kunder gör sig hörda alltför 

mycket. Därför är det en ständig strävan efter att alltid vara omtyckta av brukarna.
126

 

Sett till det privata företaget Mitt liv-omsorgsspecialisten, är deras styrkor att de kan 

branschen och med mångårig erfarenhet i denna verksamhets på alla områden. Det 

kontaktnät medarbetarna har skapat är goda. Företaget är väl kända med kommunal 

styrning och beslut. Styrkan är också att organisationen har kunnig, engagerad samt 

lojal personal som sprider glädje och trygghet.
127

 

7.2 Svagheter 

Om man ser till det historiska har inte en kommun eller en stad marknadsfört sig alls. 

Idag är det dock tvärtom. Kommunen ska marknadsföra sig. Hos de större kommunerna 

kan även PR-byråer anlitas och reklambyråer användas för att effektiviteten ska bli 

högre, men också för att det då överlämnas till experter som verkligen kan sin sak. 

Landets mindre kommuner försöker istället att hålla kostnaderna nere genom att sköta 

all distribution själva. Men oavsett vilket alternativ som kommunerna väljer, är de i det 

stora hela utan en chans att få det bra. De kommuner som trots marknadsföringens 

dåliga effekt ändå har lyckats, har istället en egen nisch som de kan sticka ut med. Som 

egen nisch i sammanhanget menas att kommunen har lyckats få konkurrensfördelar med 

till exempel ett framgångsrikt företag på orten. Det som ger en kommun en styrka är att 

försöka få så många invånare som möjligt, eftersom detta ger mer i skatteintäkter. Tack 

vare detta kan bland annat äldreomsorgen utvecklas.
128

 Hudiksvalls kommun är ett 

område som år 2011 minskade invånarantalet med 65 personer. Skulle detta bli en trend, 

det vill säga att antalet sjunker ytterligare, då kan det i längden få följder, som till 

exempel att kommunen får det sämre ställt rent ekonomiskt.
129

  

Mitt Liv-omsorgsspecialistens svaghet är, enligt Anita Andersson verksamhetsansvarig, 

på grund av medarbetarnas bakgrund, vilket menas deras tidigare erfarenhet hos 

kommunen, är det väldigt lätt att ”falla tillbaka” i empiriska synsättet. Ambitionen är att 

Mitt Liv som organisation alltid skall framhålla sig som kunniga och inte ta något som 

självklart.
130
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En svaghet generellt sett till hela västvälden är effektiviseringarna inom vården. Tyvärr 

bidrar detta även till vissa olycksfall,
131

 men även effekter av psykisk ohälsa 

förekommer hos arbetstagarna. Den psykiska ohälsan beror av att det alltmer och oftare 

är negativ stress inom arbetslivets väggar, en följd av effektiviseringarna.
132

 Det är inget 

undantag för till exempel sjuksköterskor att arbetsrelaterad stress härrör tung 

arbetsbelastning och det anses dessutom av McCormack som den främsta orsaken till 

stress. Dock går det att minska stressrelaterad arbetsbelastning, troligen kan det vara 

genom omstrukturering eller utökad personalstyrka.
133

  

Den stora nackdelen med stress är enligt Hannan att patienterna inte får den kvalité som 

behövs, en dålig interaktion av patienterna blir det.
134

 Orsaken kan vara att 

medarbetarna ofta känner att varken tiden eller energin räcker till för att ha ett bra 

bemötande.
135
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8. Sammanfattning av framtidsanalysen 

I detta avsnitt pressenteras en sammanfattning av framtidsanalysen i form av en SWOT- 

analys, detta för att få en lättöverskådlig bild över verksamhetens interna styrkor och 

svagheter samt deras externa hot och möjligheter. 

Styrkor och svagheter är det som företagen själva kan påverka
136

 genom exempelvis 

affärsprocesser, produkter och image som gör att företaget får övertag respektive 

underläge med konkurrenterna. Möjligheter och hot är däremot faktorer som företaget 

själv inte kan påverka utan dessa påverkas utanför organisationen, som till exempel en 

växande marknad för verksamhetens produkt respektive hot med att 

lågprisproducerande konkurrenter ökar.
137

 

Strength (styrkor) –Weaknesses (svagheter)– Opportunities (möjligheter)– Threats (hot) 

 
 Figur 5138 

Det har varit en fördel att använda modellerna som ett intellektuellt verktyg för att 

vidare kunna bearbeta materialet vi hämtade in från primärt håll. SWOT-modellen är för 

företag och organisationer en flexibel och kritiskt sett användbart verktyg vid utveckling 

av den egna verksamheten. Den har dock fått kritik, vilket beror på att den anses vara 

stelbent eller enkel i sin helhet.
139

 Eftersom kommunen är en stor organisation kan det 

enligt oss bli en modell som inte är nog flexibel. Detta anser vi beror på en kommuns 

omfattande storlek, att modellen blir alltför enkelriktad. 
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Externa Möjligheter: 

 Uppgång i konjunkturen 

 Friskare gamlingar 

Interna styrkor: 

 Staten som stöd 

 Effektivisering 

 Högre personaltäthet 

Interna Svagheter: 

 Marknadsföring 

 Beroende av invånareantal 

 Lagen Om Valfrihet (LOV) 

 Besparingar 

 

Externa Hot: 

 Konkurrens 

 Konjunkturnedgång. 

 Politisk obalans 

 Brukare söker sig till alternativa 

aktörer 
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9. Strategier 

I detta kapitel presenteras organisationsstrategier som tar upp om att skillnaden mellan 

vinst eller förlust är att använda resurser på rätt sätt. Porters basstrategier som är 

marknadsstrategier tillägnat företag, för att visa tänkbara positioneringar att förhålla 

sig till i förhållande till sina konkurrenter. 

Då det gäller strategiska val handlar det om “besluten angående en organisations 

framtid och hur man behöver svara på påtryckningar och influenser”.
140

 En del av 

strategiprocessen är just strategiska val och består av olika delar som identifiering och 

analys av alternativ som i sin tur leder fram till ett val. När interna och externa 

analyserna är implementerade så borde de tillgängliga alternativen vara uppenbara. Det 

är inte alltid så lätt, men om man själv ställer sig frågan om vilka framtidsplaner man 

har, så kan det skapa bättre förutsättningar för identifiering av alternativen. Det finns 

enligt Eriksson två sätt att se på strategier, det ena sättet kan vara att fastställa hur de 

faktiska resurserna utnyttjas för att uppnå sina uppsatta mål. Det andra sättet är att 

försöka hitta skillnader mellan sitt egna företag och de konkurrenter man har ute på 

marknaden för att på så sätt utveckla en konkurrensfördel.
141

 

9.1 Organisationsstrategier 

”Mycket av den teori som finns om organisationsstrategier bygger på militär taktik, där 

organisationen är armén och marknaden är slagfältet och där konkurrenterna är dina 

fiender.”
 142

 Att kunna hantera och använda resurser på rätt sätt är skillnaden mellan 

vinst eller förlust. Alltså kan man säga att organisationsstrategin är planen för hur man 

har tänkt inta marknaden för att besegra konkurrenterna och för att nå upp till de 

uppsatta målen. Om en verksamhet har nått upp till en strategisk acklimatisering så har 

verksamheten en konkurrensfördel vilket också är viktigt då det gäller framtida 

framgång.
143

 Porters generiska strategier som kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering är några strategier som är populära.
144
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9.2 Basstrategier (Porter)  
Michael Porters har presenterat tre strategier vid namnet ”Porters tre basstrategier” och 

är marknadsstrategier till företag för att visa möjliga positioneringar att förhålla sig 

gentemot sina konkurrenter.
145

  

9.1.1Kostnadsledarskap 

Strategin innebär att företaget konkurrerar med att uppnå så låga kostnader som möjligt 

i jämförelse med sina konkurrenter inom samma bransch.
146

Det krävs en ständig 

kontroll på att kostnader hålls nere för att företaget ska behålla sin position. Kvalitet, 

service och liknande faktorer är något som företaget ändå inte att kan bortse ifrån när 

det gäller kostnadsöverlägsenhet. De företag som har möjlighet att hålla sin 

produktionskostnad låg har även större möjlighet att sänka priset på sina varor/tjänster 

gentemot sina konkurrenter och ändå kunna uppnå en vinst. 

Kostnadsledarskapsstrategin är en strategi som anses fungera bra då det gäller de 

homogena och normaliserade marknader, alltså där kunden inte direkt kan skilja på 

produkten.
147

  För att strategin ska generera något positivt resultat är kravet att 

verksamheten har höga andelar ute på marknaden, eftersom det krävs att verksamheten 

producerar stora volymer för att sedan kunna hålla ett lågt pris.
148

 Det är inte bara 

fördelar med kostnadsledarskapsstrategi utan det finns även en mängd risker. 

Exempelvis om ett företag har en gammal teknik, det kan leda till att andra 

organisationer tar kommandot och investerar i nytt och därmed får en effektivare 

produktion och även billigare sådan. Är istället företaget fokuserat enbart på att hålla 

produktionskostnaderna nere, kan det dessvärre leda till att viktiga innovativa 

förändringar som har med kontexten antingen produkt- eller marknadsområdena, eller 

både och förbigås.
149

 

9.1.2 Differentiering 

Kotler menar att differentiering (skilja sig) handlar om ett kunna erbjuda sina kunder ett 

mervärde.
150

 Differentiering innebär att företag skapar sig en unik produkt, som kan 

vara till exempel erbjuda en unik design eller kundservice. Då det gäller denna strategi 

är det inte priset på produkten som är det viktiga utan det är produktens enastående 
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egenskap som är efterfrågad av konsumenterna.
151

 Ett stort problem idag är att många 

verksamheter inte kan redogöra för vad som skiljer deras produkter eller tjänster från 

konkurrenternas. Det som gör att de privata aktörerna skiljer sig från den kommunala 

verksamheten är att de kan erbjuda tilläggstjänster och ”RUT”
152

 det vill säga tjänster 

som ger rätt till skattereduktion som exempelvis fönsterputs, barnvakt och 

trägårdsarbete.
153

 Detta är något som den kommunala verksamheten inte kan och som 

kan leda till att de förlorar en del brukare. Nackdelen med att inte ha tydlig 

differentiering är att man tyvärr kan hamna sist vid en prisdiskussion om vem som ska 

få affären.
154

 Sett till differentiering är det inte alltid det harmoniseras med en hög andel 

av marknaden med anledning av att den blir unik för sin karaktär och exklusivitet, dock 

är det något som också lätt går förlorat vid massproduktion. Strategins risker är om den 

differentierade produkten skiljer sig för mycket i pris i jämförelse med 

lågprisalternativet. Är kundens lojalitet inte starkt nog gentemot produkten kan 

dessvärre kundens val hamna på det billigare alternativet. Ytterligare en risk med 

differentiering är ifall någon i stort sett ”plagierar” ens produkt, detta är något som kan 

leda till priskrig och därmed pressas priset till lägre nivåer.
155 

 

                                                 
151

 http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/ex_arb_ekonomi/EEK196/EEK196.HTM(2012-05-11) 
152

 Anita Andersson, Verksamhetsansvarig, Mitt Liv-omsorgsspecaialisten, (2012-03-29)  
153

 http://www.mittliv.eu/hushallsnara.html (2012-05-11) 
154

 http://www.brightvision.com/index.php?option=com_myblog&show=har-ni-en-tydlig-

differentiering.html&Itemid=89&lang=en (2012-05-11) 
155

 http://www.brightvision.com/index.php?option=com_myblog&show=har-ni-en-tydlig-

differentiering.html&Itemid=89&lang=en (2012-05-11) 

http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/ex_arb_ekonomi/EEK196/EEK196.HTM
http://www.mittliv.eu/hushallsnara.html
http://www.brightvision.com/index.php?option=com_myblog&show=har-ni-en-tydlig-differentiering.html&Itemid=89&lang=en
http://www.brightvision.com/index.php?option=com_myblog&show=har-ni-en-tydlig-differentiering.html&Itemid=89&lang=en
http://www.brightvision.com/index.php?option=com_myblog&show=har-ni-en-tydlig-differentiering.html&Itemid=89&lang=en
http://www.brightvision.com/index.php?option=com_myblog&show=har-ni-en-tydlig-differentiering.html&Itemid=89&lang=en


 

40 
 

9.1.3 Fokusering 

Med fokuseringsstrategi menar man att företaget lägger fokus på en viss kundgrupp, 

produktgren, eller geografisk marknad. Alltså kan man säga att denna strategi 

koncentrerar sig på en speciell målgrupp och benämns därför som kostnadsbaserad 

fokusering.
156

 Här strävar företagen efter att kunna erbjuda kunder bättre produkter än 

vad konkurrenterna gör. Detta är en strategi som kan kombineras med någon av de 

tidigare ovan nämnda strategier. Men som i de tidigare nämnda strategierna finns det 

även risker med denna strategi
157

, som till exempel, om det blir stora skillnader mellan 

de utvalda målgrupperna och marknadens krav avtar eller försvinner. Fördelen för det 

fokuserande företaget är då inte någon fördel i jämförelse med andra företag i samma 

bransch.
158

 I figur nedan kan man utläsa de tre strategiernas relationer till varandra. 

Figur 6159 

Sammanfattat av de tre basstrategierna. 

Som vi tidigare har poängterat anser Porter att det för företag finns tre tänkbara 

positioneringar att förhålla sig till gentemot andra i samma bransch.
160

 Som tidigare 

nämnts ovan, är det positiva med strategisk fördel att kostnadsledarskap gör att priserna 

kan hållas nere, som enligt oss gör att kunder lättare lockas till produkten. Vidare anser 

vi att differentieringen ger en mindre konkurrens utsatt situation genom att inga 

konkurrenter har samma utbud. Fördelen med differentiering är att företag i sammas 

bransch inte har exakt samma utbud. Men nackdelen tror vi kan vara att företagen tar 

kvalitén på produkten för givet. 
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10. Handlingsplan 

En handlingsplan är en enkel arbetsbeskrivning där fokus ligger på hur företaget ska nå 

sina uppsatta mål på kort sikt. Den är uppbyggd av olika strategier som ska fullföljas, 

dessa ska tillsammans leda fram till företaget mål som satts upp på både kort och lång 

sikt. 

10.1 Marknad 

När valfrihetssystemet kommer in på marknaden i Hudiksvall kommun anser vi att det 

ger en bättre möjlighet för brukare som behöver äldrevård att välja mellan olika 

leverantörer, vilket också innebär att privata aktörer får det lättare att etablera sig på 

marknaden. Vi anser att konkurrensen kommer att öka inom denna marknad då de 

privata aktörerna kan erbjuda sina kunder tilläggstjänster, vilket innebär att brukaren 

själv kan välja vad den vill ha hjälp med. Kommunen däremot får inte erbjuda 

tilläggstjänster, utan då har brukaren bara möjlighet att få hjälp med det som 

biståndshandläggaren har beslutat om.   

10.1.1 Kunder/konkurrenter 

Alla individer är olika anser vi, likaså är kunderna som i detta fall är brukarna. Behoven 

är olika och det beror bland annat på att fysiken är olika bra hos brukarna, somliga är 

väldigt dåliga och sjuka, medan vissa är pigg för sin ålder, men istället har andra 

funktionshinder som demenssjukdomar. Med anledning av detta gäller det att 

omsorgsgivarna ser till patienterna och därefter kan anpassa sig efter behoven. 

Konkurrenterna har därför i uppgift att bemöta kunden och fråga sig, vad är det ni 

behöver? Att ställa sig den frågan, anser vi kan vara viktigt för att organisationen skall 

påverkas positivt och i längden ha en chans att verka på marknaden. En människas 

levnadssituation kan förändras drastiskt och då är det viktigt att det finns olika former 

av omvårdnad, stöd och service, anser vi. 
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10.2 Interaktion 

10.2.1 Personal 

Personalen har stor betydelse då det gäller att få sina kunder så nöjda som möjligt. En 

nöjd kund kommer alltid tillbaka. Det finns några punkter som vi anser är viktig då det 

gäller personalen: 

● De ska ha ett gott bemötande 

● De ska vara serviceinriktade 

● Det ska vara flexibla 

● De ska kunna ta sig tid med brukaren 

● De ska kunna lyssna och ta sig an brukarens önskemål 

10.2.2 Påverkan/reklam 

I dagens samhälle anser vi att det är viktigt att synas och därför är det viktigt med 

marknadsföring. Detta kan ske via olika medier som exempelvis TV, lokaltidningar och 

diverse andra medier. I dagsläget marknadsför sig Hudiksvalls kommun via diverse 

aktiviteter som till exempelvis “Glada Hudik teatern” som är en del utav Hudiksvalls 

kommun.
161

 Att just omsorgen inte själva marknadsför sig tror vi kan beror på att de vill 

klara den biten själv, det är trots allt en kostnadsfråga och att de tidigare inte haft 

konkurrens har säkert också en inverkan. Vi tror att kostnads- och konkurrensfrågan 

kommer att få en stor påverkan bland annat inom omsorgen eftersom LOV nu kommer 

att träda i kraft från och med den 1 september. Vi antar att de privata aktörerna 

antagligen kommer att satsa mera på att marknadsföra sig gentemot den kommunala 

verksamheten. 

10.3 Organisation 

10.3.1 Kompetens 

En kontinuerlig kompetensutveckling är extremt viktig i en konkurrensutsatt situation 

anser vi. När det handlar om människovärden vill oftast anhöriga se att de äldre får den 

kvalité som kan erhållas. Eftersom det närmar sig en konkurrensutsatt situation för 

Hudiksvalls kommun är det mycket viktigt att de arbetar mot en ständigt ökad 

kompetens hos medarbetarna. För vi tror att den organisation som satsar på 

kompetensutveckling i längden kommer att vinna förtroendet hos brukarna och de 

anhöriga, de kommer även att vinna marknadsandelar. 
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10.3.2 Intern påverkan 

Den interna påverkan kommer bland annat ifrån enhetscheferna. Dessa är några vi anser 

går att påverka om det råder någon speciell situation som exempelvis, något som har 

med trivsel att göra. Men det kan ändå uppstå problem med påverkan och det kan bero 

på att dessa chefer egentligen är mellanchefer och därmed har de överordnanden som 

har befälet och ger enhetscheferna målsättningar som de skall sträva efter. Det gäller att 

motivera sina medarbetare att arbeta mot samma mål. Cheferna måste också se till att en 

struktur i arbetssättet byggs upp hos de underordnade. För skulle det bli att tjänsterna 

blir färre, måste det arbetas rationellt så inga arbetsolyckor eller sjukskrivningar på 

grund av stress inträffar. I den interna verksamheten är detta något vi tror cheferna kan 

påverka, dessutom är det en viktig del för en fungerande verksamhet. 

10.3.3 Extern påverkan 

Omsorgen påverkas av flertalet faktorer. Vissa går att påverka, andra inte. Det som går 

att påverka är bland annat de politiska. Kommunfullmäktige som är de som är högst upp 

bland de folkvalda är också de som bestämmer över verksamheten. Det som dessa 

politiker gör, är att de tar fram vad som bör presteras inom kommunen, det vill säga, de 

sätter upp mål som medarbetarna skall sträva att jobba mot. Vi antar att detta är något 

som går att påverka, vilka beslut som högre ort tar för att verksamheten skall bli en 

funktionell enhet.  

Det som däremot inte går att påverka är utbud och efterfrågan på marknaden. Inträffar 

en lågkonjunktur som kan vara ett tag för att historiskt sedan återgå till en mer stabil 

marknad, blir det att organisationen är tvungen att anpassa sig till rådande situation. 

Detta på grund av vikande skatteintäkter. Det kan vidare leda till att flera personer kan 

få sluta på sin tjänst och tyvärr, ge en sämre situation generellt inom omsorgen antar vi. 
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11. Resultat/Slutsats 

I detta kapitel kommer våra frågeställningar att besvaras som vi ställde i inledningen av 

arbetet.  

I dagsläget är konkurrensen för Hudiksvalls kommun, i princip obefintlig, men i och 

med att valfrihetssystemet nu träder ikraft från den 1 september år 2012 kommer 

omsorgen i Hudiksvalls kommun med ganska hög sannolikhet att få konkurrens från de 

privata aktörerna. Det som skiljer kommun från de privata aktörerna, är att de inte kan 

erbjuda sina brukare tilläggstjänster som exempelvis fönsterputs, trägårdsskötsel och 

snöskottning. Dessa tjänster är något som vi tror kommer att efterfrågas, och att de 

privata aktörerna kommer sträva efter att få sälja. Vidare kommer detta resultera i att 

kommunen kommer känna sig hotad då de inte har möjlighet att erbjuda likvärdiga 

tjänster. Hudiksvalls kommun kommer att konkurrensutsättas på en marknad de aldrig 

tidigare varit konkurrensutsatta i. 

I vår undersökning om kommunen får konkurrera på samma villkor som de privata 

aktörerna, har vi fortfarande inte riktigt fått ett konkret svar på. Men det vi kan 

konstatera utifrån det materialet vi har, är att de privata aktörerna har en större möjlighet 

till variation i sin verksamhet, de kan till exempel erbjuda tilläggstjänster som inte 

kommunen får göra. Materialet som vi har att utgå ifrån, kan vi se till problematiken att 

kommunen inte får konkurrera på samma villkor som de privata aktörerna eftersom 

kommunen aldrig har varit utsatt för att behöva konkurrera, de har heller aldrig behövt 

marknadsföra sina tjänster för att visa att det finns.  

Som vi ser det går en kommun inte i konkurs i den bemärkelse som en privat aktör kan 

göra. Detta tack vare att staten på ett eller annat sätt skjuter till pengar genom att det 

höjs någon form av taxa. Man kan alltså inte påstå att kommunen verkar på samma 

villkor ute på marknaden som de privata aktörerna. Men det går att konstatera att en 

kommun är väldigt beroende av hur konjunkturläget ser ut. Som nämnts tidigare, höjer 

kommunen skatten för att få balansen som skall eftersträvas. Alternativet är att försöka 

få subventionerat från staten om det råder ekonomiska problem.  

Det som kan bli en svaghet för kommunen då det gäller personalen, är att det kan finnas 

risk att personal letar sig till de privata aktörerna. Det kan bero på, enligt oss, personlig 

utveckling och att som medarbetare lättare få förmågan att påverka verksamheten om 

det är en mindre organisation. En svaghet som vi ser för alla organisationer som är med 
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och konkurrerar är att stressen hos exempelvis sköterskor kan öka. Vi anser detta 

eftersom konkurrensutsatt situation kräver marknadsföring som innebär en stor kostnad. 

Problematiken som vi ser är att organisationerna, främst kommersiellt, kanske är 

tvungna att satsa på detta för att synas istället för att anställa ytterligare en person. En 

person som kan underlätta arbetsbördan för alla, som gör att det leder till mindre stress. 

Ses det till personaltätheten är det dessutom viktigt att ha den till en fördel, det vill säga 

att desto fler som arbetar kan leda till att färre komplikationer uppstår hos kunderna. 

Som vi ser det gällande marknadsföring av sina verksamheter, är att Hudiksvalls 

kommun inte tillämpar någon form av reklamkampanjer via lokaltidningen eller diverse 

medier. De använder istället sig utav olika enheters verksamheter och visar sig via dem, 

exempel på det är “Glada Hudik teatern” som med framgång har lyckats marknadsföra 

kommunen. Tyvärr marknadsförs kommunen enbart i sin helhet och inte enheten som 

handskas med omsorgen. Detta kan vara något som de privata organisationerna kan dra 

nytta av och vinna andelar, eftersom människor uppmärksammar dem först. Människor 

hittar de privata alternativen genom annonser, de behöver inte leta upp alternativen 

själva. 

Utifrån den data vi har, finns det inget konkret som säger att organisationerna inte får 

konkurrera på samma villkor när det kommer till reklam, uppsökande verksamheter och 

hemsida annonser. Det vi kan se är att kommunen tidigare inte har behövt marknadsföra 

sig själv, vilket också är självklart eftersom de har varit det enda valbara alternativet. 

Vad kommunen kommer att göra åt situationen i framtiden är dock ovisst för oss. Vi har 

inte fått någon bekräftad information om att de kommer att avstå ifrån att marknadsföra 

just omsorgen. Men att de får konkurrera på samma villkor som de privata aktörerna när 

det kommer till reklam, är för oss ganska tydligt, att det är ett alternativ som är tillåtet.  

Utifrån vår studie kan vi göra antagande om att hemtjänsten i Hudiksvall inte behöver 

känna sig hotad från de privata aktörerna, att inte få behålla sina “gamla” brukare. De 

har förmodligen redan byggt upp en stark och trygg relation till varandra, vilket leder 

till att brukaren vet vad den har, men inte vet vad den får om de byter leverantör. Den 

slutsats vi kan dra av det här, är att kommunen till en början kommer att få en stor 

fördel, men som de måste jobba på för att få behålla.  

11.1 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie begränsade vi oss till endast nulägesbeskrivning, framtidsplan, med 

strategier och handlingsplan. Det vi skulle kunna tänka oss begrunda att forska vidare 
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kring, är hur de privata aktörerna skulle påverkas om möjligheten till tilläggstjänsterna 

skulle släppas fri även för kommunen. Även hur branschen skulle påverkas av detta. 

Det som också skulle vara intressant att forska kring, är om privata aktörer är ett bättre 

alternativ än den kommunala verksamheten. I sammanhanget vore det också intressant 

att se om de privata aktörernas vinstkrav och kommunalas sparkrav har en inverkan på 

verksamheten, både ur positivt och negativt perspektiv. 
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Figur 4: Egen illustrerad modell av strategisk analys med utgång från Aakers bok 

Figur 5: Egen illustrerad SWOT-analys  

Figur 6: Egen illustrerad modell av strategisk fördel 
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Appendix 

Bilaga 1 

Mitt liv- Omsorgsspecialisten 
Intervjufrågor:  

Marknad 

1. Varför tror ni att man väljer att bli kund hos er? 

2. Hur tror ni att marknaden uppfattar er? 

3. Hur vill ni bli uppfattad av era kunder? 

4. Vilken kundgrupp anser ni att det läggs mest fokus på? 

5. Eftersom det är på tapeten att LOV:en kommer till Hudiksvalls kommun, tror ni att 

det kommer att bli aktuellt att Mitt liv-omsorgsspecialisten även kommer att etablera sig 

där? Vilka förändringar kommer det att bli för er i sådana fall? 

Interaktion 

6. Vilka tjänster kan ni erbjuda era kunder som era eventuella konkurrenter inte kan 

erbjuda? 

7. Ni har en fördel med att erbjuda tilläggstjänster till era kunder vilket kommunen inte 

har, anser ni att detta är en fördel då det gäller att locka till sig kunder? 

8. Hur många anställda är ni idag? 

9. Vilka arbetsuppgifter har de? 

10. Vad anser ni är viktigt vid rekrytering av ny personal? 

11. Vilken/vilka vägar använder ni er av för att nå era potentiella kunder? Är det någon 

väg som ni anser är mer viktig än någon annan? 

Organisation 

12. Vilka medier (lokaltidningen, m.fl.) använder ni för att förmedla information/reklam 

om äldrevården i er kommun? 

13 a. Tror ni att det finns några skillnader mellan de privata aktörerna och kommunen 

när det gäller att få marknadsföra sig? Vilka skillnader i sådana fall? 

13 b. Tror ni att man som privat aktör har någon fördel när det gäller att marknadsföra 

sig? Vilka i sådana fall? 

14. Jobbar ni med kontinuerlig kompetensutveckling? Om så är fallet, hur jobbar ni på 

det? 

15. Vilken grad av kompetens anser ni att de anställda har idag? 

16. Hur ser ni på kompetensen idag inom verksamheten, anser ni att den är tillräcklig? 
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Bilaga 2 

Kommunen 
Intervjufrågor: 

Marknad 

1. Varför tror ni att man väljer att bli kund hos er? 

2. Hur tror ni att marknaden uppfattar er? 

3. Hur vill ni bli uppfattad av era kunder? 

4. Vilken kundgrupp anser ni att ni läggs mest fokus på? 

5. Vilka ser ni som era största (blivande) konkurrenter i och med att LOV:en nu 

kommer till kommunen? 

Interaktion 

6. Finns det några tjänster som ni kan erbjuda era kunder som era eventuella 

konkurrenter inte kan erbjuda? 

7. Hur många anställda är ni idag? 

8. Vilka arbetsuppgifter har de? 

9. Vad anser ni är viktigt vid rekrytering av ny personal? 

10. Vilken/vlika vägar använder ni er av för att nå era eventuella kunder? Är det någon 

väg som ni anser är absolut viktig? 

Organisation 

11. Vilka medier (lokaltidningen, m.fl.) använder ni för att förmedla information/reklam 

om äldrevården i kommunen? 

12. Jobbar ni med kontinuerlig kompetensutveckling? Om så är fallet, hur jobbar ni på 

det? 

13. Vilken grad av kompetens anser ni att de anställda har idag? 

14. Hur ser ni kompetensen idag inom verksamheten, anser ni att den är tillräcklig? 

 


