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Abstract 
This paper studies, from a client perspective, how three Swedish municipalities work 
with information about a voucher system in homecare. The paper is a qualitative 
study using structured informant interviews and analysis of documents. The 
interviewees are responsible of information about the voucher system in the 
municipalities. The studied documents describe and clarify the voucher system of the 
municipality. Neo-institutional organization theory is used to analyse the result. 

Existing research has showed how pensioners find information on  the voucher 
systems lacking. The research also shows how care managers have difficulties relating 
to their new roles as information coordinators on the voucher system. With this 
background, the study focuses on examining how the municipalities work with and 
organises the information on the voucher system as well as how the responsibiliy of 
the information is handled. The result shows that the studied municipalities mainly 
deal with the issue from a market point of view, where the care providers are to be 
presented in a neutral way. However, one of the municipalities has reconsidered the 
principle of neutrality and works to clarify the information to the elders. All three 
municipalities place the responsibility of information on the care managers in their 
interaction with the elder. There is no further communication between the 
municipality and the elderly people in the form of client studies or fora of discussion 
and review of the information on the voucher system. 
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Inledning 
Som biståndshandläggare har jag inom ramen för kundvalssystem hjälpt pensionärer i 
deras val av utförare av hemtjänstinsatser. Min upplevelse är att pensionärerna ofta 
tyckt att det har varit svårt att välja. Situationen har ofta varit sådan att jag, efter att 
behov och hjälpinsatser diskuterats, lämnat fram en katalog med presentationer av 
olika utförare. Pensionären har bläddrat lite i katalogen men tyckt att informationen i 
katalogen inte gett dem tillräckliga underlag för att göra ett rationellt val. De har då 
vänt sig till mig och undrat om jag som biståndhandläggare kan rekommendera någon 
utförare. 

Under våren 2007 hörde jag en föreläsning om kundval med Per Gunnar Edebalk 
professor i socialt arbete vid Socialhögskolan Lunds universitet. Föreläsningen tog 
upp saker med kundvalsystemet som jag kände igen från mina egna erfarenheter. Det 
som framförallt intresserade mig var att det faktiskt fanns forskning som konstaterade 
problemen kring bristen på information om kundvalet till de äldre. Föreläsningen 
bekräftade mina egna tankar om detta problemområde vilket ledde till att jag började 
fundera på ämnet som ett eventuellt C-uppsatsämne. 

Syfte  
Min litteraturöversikt av tidigare forskning bekräftade ytterligare problemområdet 
med bristen på information om kundval. Forskningen visar att det för många äldre är 
svårt att välja utifrån den information som tillhandahålls. Reflektionen jag gjorde var 
att kommunen, som ansvarig för kundvalssystemet, rimligtvis borde vara intresserad 
av att förse de äldre med information som ger dem möjlighet att göra ett rationellt val 
av utförare.  

Jag fann i arbetet med min litteraturöversikt ingen tidigare forskning om detta 
vilket gjorde att jag såg det som ett outforskat problemområde. Uppsatsens bidrag till 
forskningen var därmed att lyfta fram frågan om information om kundval till den 
äldre som en förutsättning för valfrihet. 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur tre kommuner informerar de äldre i 
kommunen om kundval inom hemtjänsten. Studien är en kvalitativ studie som utgörs 
av intervjuer med ansvariga för kundvalet i kommunen samt dokumentstudier av 
informationsmaterial om kundval.  

Aktuella frågeformuleringar är: På vilket sätt arbetar kommunerna med 
information om kundvalet? Hur är informationsspridningen om kundval organiserad? 
Hur ser ansvaret för spridningen av informationen ut? 

Avgränsning 
Undersökningen fokuserar på själva organiseringen av informationen till den äldre. 
Kommunerna kommer först kortfattat att introduceras. I introduktionen kommer jag 
att ge en sammanfattning av hur kundvalsystemet ser ut i kommunen men jag kommer 
inte gå in djupare på själva utformningen av kundvalssystemet. Jag kommer heller 
inte att analysera betydelsen av politiskt styre i kommunen vid införandet av 
kundvalet. Att den politiska majoriteten i kommunen kan tänkas ha betydelse för 
utformandet och genomförandet av kundvalsystem är en intressant fråga (Charpentier, 
2004, s. 6, 55-56) men jag kommer inte undersöka detta i uppsatsen. 

Tidigare forskning beskriver tydligt problemet med den äldres upplevelse av brist 
på information. Den beskriver även biståndshandläggarnas upplevelse av att deras roll 
i kundvalssystemet är otydlig. Det är utifrån dessa forskningsresultat som jag 
formulerat mitt problemområde. Jag anser det därför inte nödvändigt att göra om en 

5  



liknande undersökning. Därför har jag valt att inte intervjua pensionärerna eller 
biståndshandläggarna om deras upplevelse.  

Uppsatsens upplägg 
Uppsatsen är indelad i sju olika avsnitt. Dessa kommer här kortfattat presenteras för 
att ge läsaren en tydligare bild av uppsatsens upplägg. 

Uppsatsen börjar med ett inledande avsnitt där bakgrunden och förförståelsen till 
uppsatsen presenteras. Här presenteras även syfte med uppsatsen och eventuella 
avgränsningar. Efter det följer ett avsnitt där återkommande centrala begrepp i 
uppsatsen redovisas. I nästföljande avsnittet presenteras en genomgång av resultatet 
av tidigare forskning inom ämnet; information om kundval inom hemtjänst. Avsnittet 
tar även upp tidigare forskning om kundvalssystemets utformning och utveckling. 
Därefter följer avsnittet om det teoretiska perspektiv som används i analysen av 
resultatet.  

Avsnitt fyra presenterar den valda metoden och urvalet av det som utgör studiens 
dataunderlag. Här presenteras även hur genomförandet av insamlingen av data, 
bearbetning av data och analys av data gått till. Avsnittet innehåller även en 
diskussion omkring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet av resultatet samt ett 
resonemang om etiska ställningstaganden som gjorts under arbetet med uppsatsen. 

I avsnitt fem presenteras studiens resultat och i avsnitt sex analyseras resultatet. 
Båda avsnitten inleds med en kort förklarande text. Därefter redovisas resultatet 
respektive analysen av resultatet under fyra temarubriker som är gemensamma för 
båda avsnitten. Slutligen följer i sjunde och sista avsnittet en diskussion av det 
sammantagna resultatet av uppsatsen. Avsnittet rymmer även diskussioner om 
metodens för och nackdelar, uppsatsens bidrag till forskningen samt förslag till 
fortsatt forskning.  
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Centrala begrepp 

Kundval 
Claes Charpentier (2004) beskriver kundval som en form av konkurrensutättning av 
offentliga verksamheter. Charpentier beskriver utvecklingen av kundval som ett led i 
kedjan av marknadsanpassning av svensk äldreomsorg. I och med utvecklingen av 
beställare – och utförarmodeller börjar man inom kommunerna tala om fiktiva säljare 
och köpare av omsorg som genom förhandling ska komma överens om ett pris för 
varan eller tjänsten. Kundvalet innebär enligt Charpentier att kommunen som utförare 
av tjänsten bjuder in privata utförare att på samma villkor konkurrera med kommunen 
om att vara utförare. Kunden, det vill säga den enskilde personen i behov av 
omsorgstjänsten, blir sedan den som avgör vem som blir utförare. Kunden betalar 
dock inte själv för tjänsten utan har av kommunen fått en ”peng” eller ”check” som 
ges till utföraren som ersättning för utförd tjänst. Detta system kräver enligt 
Charpentier en konkurrensneutralitet där utförarna arbetar under samma 
förutsättningar. Eftersom priser för tjänsten bestäms av beställaren, det vill säga 
kommunen, konkurrerar utförarna om kvalitet på omsorg (a.a, s.7-8).  

Per Gunnar Edebalk och Marianne Svensson definierar kundval som ett system där 
brukaren har åtminstone två utförare att välja mellan, kommunala eller privata (2005, 
s. 10). Kundval förknippas ofta med ökat inflytande för den äldre. Politikerna 
överlåter makt till medborgaren att själv välja vem som ska hjälpa dem att tillgodose 
deras behov av omsorg. Edebalk och Svensson menar dock att denna bild av kundval 
inte nödvändigtvis behöver vara sann. De menar att den enskildes inflytande över 
inslagen i tjänsten eller vem som utför dem är beroende av ”voucherns” det vill säga 
”pengen” eller ”checkens” utformning. Den enskildes valmöjligheter begränsas alltså 
av vilka tjänster som finns att välja på inom systemet (Edebalk & Svensson, 2005, 
s.16-17, 31).  

Prövning av vilka utförare som ska få konkurrera i kommunen kan ske på flera 
olika sätt. Sker prövning genom offentlig upphandling begränsar kommunen antalet 
avtal om utförande av omsorg. Vårdföretagen konkurrerar då utifrån uppställda 
kvalitetskrav om kontrakt med kommunen att få utföra omsorgen. Sker prövningen 
genom auktorisation finns ingen begränsning av antalet avtal men vårdföretagen 
måste bli godkända av kommunen enligt uppställda kvalitetskrav.  

I viss fall sker ingen prövning alls. Kommunen ger då fritt tillträde till marknaden 
och låter istället den enskilde äldre pröva. Är den äldre inte nöjd kan hon eller han 
använda sin ”voucher” och byta utförare. 

Kundvalet kan vara obligatoriskt eller frivilligt. I det första fallet måste den äldre 
eller något ombud för denne, välja en utförare. I det andra fallet kan den äldre välja att 
ta ställning till om hon eller han vill omfattas av kundvalet eller inte. Om den äldre 
inte vill eller kan välja utförare blir det automatiskt den kommunala utföraren som 
utföra tjänsten (Edebalk & Svensson, 2005, s.31-32). 

Kund eller Brukare 
Det finns mig veterligen inte ett allmänt vedertaget begrepp som används av alla för 
att beskriva den enskilde personen som ska göra sitt val av utförare i 
kundvalssystemet. De kommuner jag valt att studera använder sig av olika begrepp. 
De två främsta begreppen är ändå ”kund” eller ”brukare”. Även i litteraturen 
förekommer begreppen kund och brukare om vart annat.  
I uppsatsen undersöks kundvalet ur ett användarperspektiv. Jag har därför valt att 
använda begreppet ”den äldre” eller ”pensionären” för att jag anser att det låter 
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mindre marknadsmässigt. I uttalanden gjorda av kommunerna använder jag det 
begrepp som kommunerna själva valt att använda. 

Användarperspektiv och marknadsperspektiv  
Jag vill uppmärksamma läsaren på att det finns två återkommande perspektiv som är 
av betydelse för uppsatsen. Dessa är användarperspektiv och marknadsperspektiv. Det 
är inte några centrala begrepp men väl två centrala perspektiv. Perspektiven är 
kopplade till kommunernas arbete och utformning av kundvalsmodellerna. En 
närmare förklaring av perspektiven följer i inledningen av nästa avsnitt.  
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Tidigare forskning 
Den forskning jag har hittat kan jag dela in i två kategorier. Den ena kategorin är 
kundval ur ett marknadsperspektiv där man studerat kundvalet som en del i processen 
- att marknadsanpassa äldreomsorgen. En process som sker i fler och fler svenska 
kommuner från 1990-talet och framåt. Detta perspektiv för att belysa kundval är det 
jag funnit vara den vanligaste forskningsvinklingen i litteraturen.  

Den andra forskningskategorin jag kan se är kundvalets påverkan på dem som ska 
använda systemet. Detta perspektiv blir vanligare under första delen av 2000-talet. 
Min teori är att kundvalet då etablerats i större utsträckning än tidigare och man kan 
börja se effekterna av systemet vilket väcker frågor som utgår från ett 
användarperspektiv. Min sammantagna reflektion är att kundvalet funnits med som en 
del i utvecklingen av den nya marknadsanpassade äldreomsorgen även under 1990-
talet. Men det är först i början av 2000-talet som frågor om utfallet av den nya 
marknadsanpassade äldreomsorgen börjat studeras utifrån ett användarperspektiv.  

Ämnesområdet kundval är intressant ur flera olika forskningsperspektiv. Dels ur ett 
socialt perspektiv där brukarens upplevelser är i fokus. Dels finns det ett ekonomiskt 
och ett ideologiskt perspektiv i synen på marknadsanpassning av äldreomsorgen. Det 
finns även ett medicinskt perspektiv utifrån fysiska tillstånd hos de äldre i 
valsituationen.  

Forskningen om kundval är ny och begränsad (Edebalk & Svensson, 2005, s.9; 
Szebehely, 2005, s.18-19). Jag har inte hittat någon forskning i ämnet tidigare än 
1990-tal. Det finns mycket som ännu är obeforskat i ämnet. Bland annat frågor om 
kommunikationen och olika aktörers rollfördelning i kundvalssystemet. 

Kundval, en del av New Public Management 
Traditionellt i Sverige och de andra nordiska länderna utförs vård och omsorg 
huvudsakligen av kommunen och finansieras via kommunala skatter och statsbidrag. 
Men det har skett en organisationsförändring där kommuner och stat har börjat teckna 
avtal med privata utförare för att driva omsorg i kommunerna med finansiell 
ersättning av kommunerna. Denna reformvåg som utgår från teorier kring New Public 
Management har varit dominerande i västvärlden sedan början av 1980-talet när det 
gäller utveckling av nya och effektivare former för ledning och organisation inom den 
offentliga sektorn. I Sverige och de andra nordiska länderna började denna utveckling 
av nya marknadsorienterade organisationsmodeller inom vård och omsorg under tidigt 
1990-tal.  

Olika förändringar inom den kommunala förvaltningsorganisationen i Sverige 
under 1990-talet har påverkat utvecklingen av nya lednings- och styrformer. Med 
ökade krav på resurstänkande inom kommunala verksamheter utvecklades nya 
organisationsstrukturer. Reformer för uppluckringen av det offentliga monopolet för 
produktion av offentliga förvaltningar har lett till konkurrensutsättning av kommunala 
verksamheter genom privatiseringar eller entreprenörskap. New Public Management-
teorin argumenterar för ökad valfrihet och medborgarinflytande, men den innehåller 
framförallt motiveringar till ökad produktivitet och effektivitet med syfte att 
kontrollera och mäta kvalitet och kostnader (Blomberg, 2004, s.13-15).  

New Public Management som reformtrend har i olika grad haft genomslag i alla de 
nordiska länderna under 1990-talet och framåt. Det har skett en standardisering av att 
styra och mäta hjälpinsatser för att kontrollera verksamhetens kvalitet. I Norden var 
Sverige pionjärer under tidigt 1990-tal. Störst genomslag har utvecklingen haft i 
Danmark, där alla danska kommuner genom lagstiftning sedan början av 2000-talet, 
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ålagts att skilja mellan beställare/förvaltning och utförare/drift och införa kundval. 
Även Finland har en form av lagstiftning kring kundvalet (Szebehely, 2005, s.16; 
Edebalk & Svensson, 2005, s.10).  

Utvecklingen av kundval beskrivs i termer av konsumtion av omsorg reglerad av 
nationella lagar och kommunala beslut. I kundvalssystemet överlåter politikerna 
konsumtionen till medborgarna som genom sina ”köp” av service och omsorg styr 
fördelningen av produktionen av omsorg mellan utförarna (Edebalk & Svensson, 
2005, s.15-16; Hjalmarsson, 2003, s.8; Socialstyrelsen, 2007, s.12).  

Förklarande faktorer till utformningen av kundval 
Utformningen och genomförandet av marknadsorienterade organisationsmodeller och 
kundvalssystem kan se olika ut. Grundprincipen är att kundvalet är ett system där 
brukaren har minst två utförare av omsorgsinsatser att välja mellan. Brukaren har 
alltså valfrihet. Efter en individuell bedömning får brukaren en ”peng” eller ”voucher” 
som ett bevis på att den valda utföraren är berättigad till offentlig finansiering 
(Edebalk & Svensson, 2005, s.10; Socialstyrelsen, 1995, s.7). 

I en jämförelse mellan Finland och Sverige finner Linnéa Henriksson (2004, s.183) 
olika faktorer bakom valet av marknadsorientering i kommunerna i de båda länderna. 
Hon undersöker faktorer som ideologi, reformvilja och kontext och deras samband 
med marknadsorientering i kommunerna. Det hon finner är att det i Sverige finns en 
tydligare ideologisk förklaring till marknadsorientering inom kommunerna än det gör 
i Finland. Traditionellt är mer högerinriktade ideologier för och mer vänsterinriktade 
ideologier emot, men i Finland är denna koppling inte lika tydlig. I Finland förklaras 
marknadsorientering till större del av reformvilja medan man i Sverige förklarar 
marknadsorientering utifrån kontext, kommunstorlek, ekonomi och konservativt 
ideologiskt styre (a.a, s.185-188,193). Denna tes återkommer i Staffan Blombergs 
studie av genomförandet av reformen med specialiserade biståndshandläggare i åtta 
kommuner i Sverige (a.a. 2004). Kommunerna genomförde reformen på liknande sätt 
trots olika förutsättningarna samtidigt som förklaringsmodellerna till genomförandet 
av reformen såg olika ut. Blomberg urskiljer olika förklarande faktorer till 
reformgenomförandet: ideologiska argument där reformen var en nödvändig del i den 
nya marknadsorienteringen, ökad rättssäkerhet samt kostnadseffektivitet och 
kvalitetskontroll.  

Genomgående är de förklarande faktorerna som motiverar reformgenomförandet 
ofta ideologiskt grundade argument om ökad kvalitet genom konkurrensutsatt 
omsorgsverksamhet. Konkurrensutsättningen förväntas stimulera utveckling av nya 
tjänster och ge en positiv effekt på arbetsmarknaden, framför allt för kvinnor. Man 
vill öka valfriheten för brukarna, öka antalet vårdgivare för att möta behovet av 
omsorg hos de äldre, samt öka effektiviseringen och därmed få en positiv effekt på 
ekonomin. Kundvalsmodellen har på vissa håll inneburit ett alternativ till omsorgen 
inom den offentliga sektorn. På andra håll går utvecklingen mot en expansionen av 
privata utförare som tränger undan de statliga utförarna som inte expanderar i samma 
takt. Denna utveckling är främst pådriven av politiker och ideologer (Edebalk & 
Svensson, 2005, s.20; Timonen, Convery & Cahill, 2006, s.455, 470-471). 

Utvecklandet av kundvalet 
I Sverige kan hemtjänstverksamhet utföras på olika sätt. Antingen i kommunens egen 
regi med budgetstyrd förvaltning eller på entreprenad med privata utförare. 
Entreprenadformen kan se ut på två sätt. Antingen är utföraren entreprenör med 
kommunen som kund eller så ingår utföraren i en kundvalsmodell där den äldre är 
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kund. Skillnaden mellan de två entreprenörsmodellerna är att den första är en effektiv 
resursfördelningsmodell medan kundvalsmodellen fokuserar mer på 
kvalitetsutveckling (Charpentier, 2002, s.49). 

För att kundvalsmodellen ska fungera och kunna utvecklas krävs vissa 
förutsättningar. Olika agerande från kommunernas sida får olika konsekvenser för 
modellens funktionalitet. En avgörande faktor för kundvalets goda utveckling är ett 
bra geografiskt läge för utförarna inom kommunen. Långa avstånd är kostsamma för 
företagen då transportkostnaderna ökar med avstånden. Etableringen av privata 
utförare utanför tätorter tenderar att vara liten om de geografiska områdena är för 
stora. Detta påverkar i slutändan valmöjligheten för pensionären på orten (Edebalk & 
Svensson, 2005, s.11; Hjalmarsson, 2003, s.6-7). God ekonomi är en annan faktor för 
att locka företag till kommunen. Dålig kommunal ekonomi skapar gärna en mer 
restriktiv inställning från kommunens sida till beviljande av insatser till de äldre, 
vilket påverkar utförarnas handlingsutrymme. Kommunen behöver även en politisk 
stabilitet för att kunna genomföra och utveckla kundvalsmodellen effektivt. 
Utformningen av kundvalsmodellen präglas därmed till stor del av den politiska 
sammansättningen i kommunen. Kommunen bör också ha ett gott rykte för att locka 
till sig företag. Kundvalsmodellerna är inget objektivt och givet utan något som 
förändras över tid (Charpentier, 2004, s.4-7; Kvastberg 2005, s.9).  

Med större andel utförare i ett geografiskt område ökar också konkurrensen om 
brukarna. Men det gör det även svårare för brukaren att välja. Konkurrensen mellan 
utförare avgörs i personalens möte med den äldre personen. Bemötande och brukarnas 
möjligheter till inflytande är viktigt för utförarens goda rykte. Många privata utförare 
erbjuder ”det lilla extra” utöver beviljad insats från kommunen, i syfte att locka 
”kunder”. De ekonomiska incitamenten med kundval gör att utföraren får en ökad 
press att anpassa utförandet av omsorgen efter brukarens behov. Tanken är att den 
enskilde individens inflytande ökar och konkurrensen mellan företagen likaså när 
kvalitetsbedömningen till viss del ligger hos brukaren. God information till brukarna 
om de olika utförarna är en förutsättning för att kundvalet ska fungera (Svensson & 
Edebalk, 2006, s.6-8). 

Internationella likheter och skillnader 
New Public Management som reformtrend har haft stort genomslag i västvärlden 
(Blomberg, 2004). Reformen har inneburit att det skett en formell standardisering av 
att styra, mäta och kontrollera verksamhetens kvalitet.  

Kundvalet inom hemtjänst finns idag i alla de nordiska länderna. Skillnader finns 
däremot i reglering, omfattning och organisering. Motivet bakom kundvalssystemet 
har varit olika i de nordiska länderna. Danmark och Finland har velat utveckla 
marknaden för servicetjänster som ett komplement till den kommunala verksamheten 
medan Sverige och Norge i stället velat skapa en konkurrenssituation kring kvalitet. 
Utvecklingen har även skett på olika plan i de olika länderna. I Danmark och Finland 
har den skett på central politisk nivå medan Sverige och Norge har utvecklingen av 
kundvalssystemet för äldreomsorg skett på kommunnivå (Szebehely, 2005, s.16; 
Edebalk & Svensson, 2005, s.10,19-20). Att det i Sverige finns en tydligare 
ideologisk förklaring till markandsorientering inom kommunerna än det gör i Finland, 
förklaras med att socialdemokratins jämlikhetsideal haft stor påverkan i Sverige 
ideologiskt under lång tid. Jämlikhetsidealet har därmed begränsat utvecklingen av 
nyskapande organisationer och reformer (Henriksson, 2004, s.185-188,193-196). 

Även utanför Norden finns det likheter med de nordiska länderna i 
förklaringsfaktorer till genomförandet av reformen med kundvalsystem. En 
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jämförande studie av införandet av kundvalsmodeller ”cash for care” i Finland, Irland, 
Holland och Storbritannien visar att motiven till införandet av kundvalssystem i de 
fyra länderna liknar varandra. Dels vill man öka valfriheten för brukarna, dels öka 
antalet vårdgivare för att möta behovet av omsorgsgivare, dels vill man skapa fler 
arbeten, samt öka effektiviseringen och därmed få positiv effekt på ekonomin. I tre av 
de fyra länderna har kundvalsmodellen inneburit ett alternativ till omsorgen inom 
offentliga sektorn. Medan utvecklingen i Irland däremot går mot att expansionen av 
de privata utförare hotar tränga undan de statliga utförarna som inte expanderar i 
samma takt. Risken med denna utveckling är att brukarna i framtiden inte kommer ha 
möjlighet att välja mellan privata utförare och den offentliga sektorn (Timonen, 
Convery & Cahill, 2006, s.455,470-471). 

Användarperspektiv 
I olika studier av förväntningarna på kundval inom hemtjänsten, visar resultatet att det 
skett positiva förändringar ifråga om bemötande, kontinuitet, mångfald, valfrihet och 
klagomålshantering. Upplevelsen av kundvalets effekter är både en bättre hemtjänst 
och nöjda brukare (Charpentier, 2004, s.4). Jämför man dessa resultat med en rapport 
från Socialstyrelsen 1995, kan man se att det skett en förändring i inställning bland 
brukare till kundvalssystem. 1995 var Socialstyrelsens bedömning att möjligheten för 
de äldre att välja utförare stod i kontrast till efterfrågan att få välja. Intresset för 
valmöjligheter, visade sig då vara begränsat hos pensionärerna (1995, s.43-46).  

De flesta tillfrågade pensionärer i studier från 2000-talets början är positiva till att 
de kan välja och även byta utförare. Men de saknar information om kundvalet och 
många saknar råd eller rekommendationer om utförare från biståndshandläggaren. 
Skillnaderna mellan olika utförare framgår dåligt i den information som 
tillhandahålls. Det viktigaste för de äldre är att veta vem som kommer, att den 
personen har tid och att den äldre kan påverka vad som utförs. För personer med 
större vårdbehov framstår valmöjligheter inte som någon positiv möjlighet 
(Szebehely, 2005. s,17). Socialstyrelsen talar redan i mitten av 1990-talet om att 
kriterier för en ökad valmöjlighet och angelägna utvecklingsområden framförallt är 
kontinuerlig information, möjlighet till inflytande och påverkan av insatser, förmåga 
att göra ett eget val samt att valet ska vara ekonomiskt obegränsat. Både pensionärer 
och biståndshandläggare anser att viktiga faktorer i valet av utförare är trygghet och 
närhet. Information om kundval är alltså en grundförutsättning för att valet ska 
fungera tillfredställande (Socialstyrelsen,1995, s.43-46; Charpentier, 2004, s.4; 
Hjalmarsson, 2003, s.5-8 ). 

Informationen om kundvalet bör inkludera ett omdöme av kvalité i form av 
statistik över antal brukare, byten, klagomål för att ge den äldre möjlighet att göra ett 
mer rationellt val. Informationen ska upplevas som tillförlitlig och återkommande och 
regelbundna uppföljningar av kvaliteten är viktiga (Edebalk & Svensson 2006, s.57-
58). Biståndshandläggarnas uppfattning är att pensionärerna ofta har svårt att välja. 
Orsaken är att många är i en svår situation, med tanke på hälsa, när de ska göra valet. 
Biståndshandläggarens roll i valsituationen upplevs även som otydlig. Många tolkar 
kravet på opartiskhet som att de inte alls får hjälpa pensionären att välja. Många av 
biståndshandläggarna anser även att det är svårt att vara uppdaterad på aktuell 
information om utförarna och de olika enheterna. Kundvalssystemet har generellt 
inneburit ökat administrativt arbete. Hembesök tar längre tid och det hinns inte med 
att göra de uppföljningar av hemtjänstinsatserna som förväntas.  

Statistik visar att det framförallt är nytillkomna ”kunder” som väljer, och att få 
äldre byter utförare. Förklaringen kan vara en osäkerhet hos pensionärerna som 
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upplever sig vara i beroendeställning gentemot utföraren. Det kan även röra sig om 
känslomässiga hinder. Hur kundvalet påverkar personalen som arbetar finns det ingen 
forskning om (Szebehely, 2005. s.17; Edebalk & Svensson 2005, s.11; Hjalmarsson, 
2003, s.6-7).  

Sammanfattning 
Utifrån litteraturöversikten kan konstateras att forskningen inom ämnesområdet 
kundval är begränsad vilket även forskarna själva reflekterar över. Ämnet är nytt och 
fokus inom forskningen har tidigare legat på utvecklingen av marknadsorienterade 
organisationer. Kundvalet är en del i denna utveckling mot ökad konkurrens och fria 
val för brukare och jag tror att forskningen kommer öka när utvidningen av 
kundvalsmodellerna fortsätter. Att forskning utifrån ett användarperspektiv är så 
begränsad anser jag speglar grunderna för reformens utvecklande. Det blir tydligt att 
det handlar om organisationsutveckling ur ett marknadsperspektiv och inte utveckling 
av kundvalet utifrån ett användarperspektiv. Men som det verkar riktar forskningen 
allt mer in sig på analys av konsekvenserna av kundvalssystemet för den enskilde 
äldre och dem som arbetar inom det. Denna forskningsinriktning är viktig och 
förhoppningen är att denna uppsats kan bidra till utveckling av detta 
forskningsområde. 

 
Ett validitetsproblem med forskningen är att många av studierna i Sverige mäter 

förhållanden som utgår ifrån samma, återkommande kommuner i Stockholms län 
(Nacka och Stockholm stad). En fråga är om dessa kommuner kan sägas vara 
representativa för kundvalssystemets utveckling i Sverige. En annan fråga är om det 
inte finns en risk att måtten i forskningen påverkas av ständig mätning. Det vill säga, 
hur har kundvalets utveckling i Nacka påverkas av att vara ständigt förekommande i 
den svenska forskningen om kundval? Och hur har forskningen av utvecklingen i 
Nacka, påverkat utvecklingen av kundval i Sverige? Dessa frågor diskuteras lite eller 
inte alls i litteraturen. 
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Teoretiskt utgångspunkt 
Valet av teoretisk utgångspunkt har inte varit självklart. Jag har efter övervägande 
kommit fram till att jag ska studera kundvalet ur ett organisationsperspektiv. Teorin 
jag valt att använda mig av är Nyinstititutionell organisationsteori. Teorin är en 
organisationsteori som lyfter in ett socialt och kulturellt perspektiv i analysen. Det 
innebär att jag kan lyfta fram faktorer i kommunernas organisation av 
informationspridning om kundvalsystemet och sätta dem i relation till sin omgivning. 
Jag kan med hjälp av denna teori studera och analysera förhållanden mellan de olika 
kommunernas organisationer och relationen mellan organisationerna och användarna 
av kundval.  

Nyinstitutionell organisationsteori 
Paul DiMaggio & Walter Powell skriver i sin artikel ”The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields ”(1983) 
om homogeniseringen av organisationer. De frågar sig varför organsiationer är 
varandra så lika. Analysen byter därmed fokus från den enskilt avgränsade 
organisationen till organisationen sett som en del av ett organisatoriskt fält. Med 
organisatoriskt fält menar DiMaggio och Powell att organisationer som liknar 
varandra i fråga om institutionell organisation och produktproduktion, kan sägas 
befinna sig inom samma organisatoriska arena eller fält. (Dimaggio & Powell, 1983, 
s.148; Grape, Blom & Johansson, 2006, s.20-21). Tidigare dominerande 
organisationsteorier hävdar att organisationer agerar strategiskt och målinriktat i 
förhållande till sin omgivning. Organisationerna betraktas i dessa teorier som i 
grunden rationella och målinriktade. De menar att det är den tekniska utveckling som 
påverkar organisationsutvecklingen. Nyinstitutionell organisationsteori menar istället 
att enskilda organisationer påverkas av och begränsas i sitt handlingsutrymme av sin 
omgivning. Det är inte tekniken utan ömsesidiga och kulturella beroenden som 
påverkar utvecklingen. Utvecklingen avgörs därmed inte alltid av vad som är det mest 
rationella eller effektiva utan av vad institutionella faktorer sätter för handlingsramar 
för organisationsstrukturen (Blomberg, 2004, s.34-35; Johansson, 2006, s.17-18).  

Organisationer betraktas som komplexa system där organisationsstrukturer, 
arbetssätt och ideologier speglar institutionaliserade föreställningar och 
kulturella myter kring vad som anses vara det korrekta och rationella och därmed 
legitima sättet att organisera en viss verksamhet eller delar av den (Blomberg, 
2004. s,37).  

Kritik och utveckling av teorin 
DiMaggio och Powells artikel från 1983 har varit grundläggande för nyinsititutionell 
organisationsteori. Men i början av 1990-talet började forskarna kritisera teorin som 
ansågs för passiv (Johansson, 2006, s.22-24). Till en början hade man antagit att 
organisationerna enbart styrdes av ett förutbestämt handlande och därmed inte kunde 
sägas vara drivna av egna motiv eller intressen. Kritikerna inklusive DiMaggio och 
Powells själva menade att detta synsett gjorde teorin alltför mekanisk och automatisk. 
Teorin ansågs undervärdera den enskilda organisationens förmåga till självständigt 
agerande. Utvecklingen av teorin medförde att man till skillnad från tidigare började 
analysera aktörer, maktförhållanden och strategiskt handlande. Analysen riktade även 
i sig på processer kring hur en struktur blir alltmer institutionaliserad. Tillsammans 
kom analysen att handla om ”(1) hur aktörernas handlande över tid bidrar till att 
upprätthålla eller förändra institutioner, samtidigt som (2) en given institution i varje 
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nu styr och begränsar aktörenas handlingsmöjligheter” (Johansson, 2006, s.22-24).  
I Sverige har teorin sedan mitten av 1980 talet genomgått olika perioder. Teorin 

hade till en början en utgångspunkt inom företagsekonomiska studier och handlade 
om beslutsfattande och legitimitet. Sedan började man intressera sig för processerna 
bakom nya reformförslag med fokus på analys av överordnade idéer och långsiktiga 
trender i samhället. Utifrån detta forsatte sedan forskningen att intressera sig för 
sambandet mellan generella idéer och konkreta lokala omorgansiationer. Man såg på 
de organisatoriska fälten som de sociala kontexter inom vilkas ram enskilda 
organsiationer skapar sin identitet. Forskarna menar att verkligt nya idéer är sällsynta. 
Idéer i en abstrakt form ”reser” istället mellan olika lokala sammanhang. 
Organisationerna tar tillvara på institutionella idéerna och översätter dem så att de 
passar lokala förhållanden och förutsättningar. Idéspridningen leder till likformighet 
men även till viss variation (a.a, s.26-30,37).  

Isomorfism 
DiMaggio och Powell presenterar tre former av institutionell likformighet som de 
menar har betydelse för homogeniseringen av organisationer. De kallar dessa former 
för isomorfismer. Isomorfismerna påverkar organisationens utformning och har 
betydelse för dess legitimitet. 

Tvingande isomorfism är när organisationen tvingas anpassas till förväntade krav 
från andra organisationer som den är beroende av. Det kan handla om lagar, politiska 
målsättningar eller förväntningar på hur organisationen ska verka. Ofta sker dessa 
påtryckningar uppifrån stora etablerade organisationer och ner mot mindre 
nyetablerade organisationer. 

Mimetisk isomorfism är när organisationer imiterar andra etablerade och 
framgångsrika organisationer. Orsaken till att organisationer gör detta menar 
DiMaggio och Powell är tecken på osäkerhet. Om organisationen har otydliga 
målsättningar samt en brist på förståelse för organisationsutveckling och 
problemlösning är det en enklare utväg att imitera någon annan. Problemet är bara att 
den mimetiska isomorfismen innebär att variationen av organisationer blir begränsad 
när det organisatoriska fältet blir så likriktat. Det slutar med att alla imiterar samma 
organisation. 

Den tredje isomorfismen är den Normativa isomorfismen där organsiationer formas 
av en profession som har en gemensam utbildningsbakgrund. Utbildningsväsendet är 
också en institution under påverkan av tvingande och mimetisk isomorfism vilket i 
förlängningen skapar normativitet och likformade professioner. Från utbildningen får 
man med sig gemensamma verktyg för analyser och problemlösningar som man sen 
tar med sig ut i arbetslivet. När professionen utformas till att tänka och agera på 
liknande sätt blir även organisationerna likformade varandra. DiMaggio och Powell 
menar att organisationer blir belönade när de liknar andra organsiationer som verkar 
inom samma organisatoriska fält. Likhet med andra organsiationer ger erkännande 
och status. De får alltså legitimitet vilket gör det lättare för organisationen att driva 
verksamheten. Legitimiteten gör att de accepteras och passar in i den allmänna bilden 
av en god organisation (Dimaggio & Powell, 1983, s.150-154, Johansson, 2006, s.21). 

Rationaliserade myter 
Sam Larsson och John Lilja (2005, s.326-327) beskriver hur de kommunala 
socialförvaltningarna är mer beroende av socialkonstruktivistiska mönster i 
omgivningen än de är av produktionsprocessen i valet av organisationsmodell. En 
institutionell organisation behöver uppfylla omgivningens krav för att kunna bli 
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framgångsrik i konkurrensen med andra organisationer. Organisationen styrs av 
omgivningens krav på hur den ska vara och agera. Den är i sitt samarbete med andra 
institutionella organisationer i samhället, beroende av deras värdering av dem. Kraven 
är inte specifika krav på en produkt utan utgörs av vad som inom nyinstitutionell 
organisationsteori kallas för rationaliserade myter. Det vill säga att organisationen 
styrs av uppfattningar om vilka strukturer som är ”bäst” och hur de ”bäst” utförs. 
Dessa värderingar grundar sig i rådande diskurser. Diskurser som grundar sig på 
perspektiv och betydelser som är resultat av sociala och historiska processer. 
Värderingarna om vad som är ”bäst” är alltså oberoende av utvärderingar om vad som 
verkligen fungerar. 

Den enskilda organisationen anpassar sig genom att följa dessa rationaliserade 
myter eftersom de ger organisationen legitimitet i omgivningens ögon (Blomberg, 
2004, s.37). 

Särkoppling  
Om det visar sig att strukturen i praktiken inte fungerar i organisationen försöker 

man lösa det praktiska arbetet samtidigt som man visar upp att man arbetar efter den 
legitima organisationsstrukturen. Man gör en särkoppling mellan den formella 
strukturen och det praktiska arbete. Genom att göra detta skyddar organisationen sin 
praktiska verksamhet samtidigt som man upprätthåller skenet av att myten fungerar 
för att inte förlorar i anseende i omgivningens ögon (Johansson, 2006, s.18-19; 
Blomberg, 2004, s.38). 
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Metod 
En kvalitativ studie 
Uppsatsen är en kvalitativ studie med strukturerade intervjuer samt dokumentanalys. 
De strukturerade intervjuerna sker med kommunansvarig för information om 
kundvalssystemet. Aktuella dokument att studera är dokument där utformningen av 
kundvalet i kommunen tydliggörs. Sådana dokument kan vara protokoll från 
kommunfullmäktige eller riktlinjer om arbetets utförande. För att få fram lämpliga 
dokument från respektive kommun har jag tagit hjälp från informanterna. Min 
förväntan var att intervjuerna och dokumenten tillsammans skulle ge mig en god bild 
över hur organisationen är strukturerad.  

Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka hur kommunerna arbetar med att  
informera om kundval valde jag att göra en informantundersökning (Esaiasson, mfl, 
2007, s.257,292). Informanten används i denna intervjuform som vittne eller 
sanningssägare. Informantens roll är att bidra med information om hur verkligheten är 
beskaffad i något visst avseende samt att beskriva  hur det faktiskt fungerar i till 
exempel en organisation.  

Informanten fungerar i denna studie som representant för kommunen och ska 
beskriva kommunens utformande av information om kundvalssystemet.  

När det kommer till dokumentanalysen har jag hämta inspiration från Essiassons 
kapitel om kvalitativ textanalys. Jag har gjort en närläsning av texten i de dokument 
som kommunerna skickat till mig samt av de transkriberade intervjuerna med 
informanterna. I analysen av det insamlade textmaterialet har jag försökt klargöra 
likheter och skillnader i kommunernas tankestrukturer (Esaiasson, 2007, s. 238-239). 
Jag vill genom detta angreppsätt visa på hur kommunerna tänkt i utformandet av 
informationsspridningen om kundval. 

Urval 
Inför urvalet bestämde jag mig för att studera tre kommuner som har ett 
kundvalssystem. Kundvalet i kommunerna skulle innefatta både service och 
omsorgsinsatser inom hemtjänsten. Jag begränsade mig till att kommunerna ska ha ca 
5-7 utförare av hemtjänst vilket verkar vara det vanliga för små kommuner i Sverige. 
Därefter sökte jag på internet efter kommuner som passar in i min definitionsram. Jag 
valde aktivt att inte ta med kommuner som jag i min litteraturöversikt sett varit 
överrepresenterade i studier av kundval som till exempel  Nacka och Stockholm stad. 
Anledningen till detta är att jag velat belysa hur kundvalet ser ut i andra kommuner i 
Sverige. Att vara föremål för upprepad utvärdering och undersökning tror jag kan 
påverka kommunens agerande. Därför valde jag att studera kommuner som har 
kundval men som inte varit representerade i forskningslitteraturen. 

Mina informanter är ”centralt placerade källor”. Det vill säga personer i 
kommunen som har en central position i organiseringen av kundvalssystemet 
(Esaiasson, 2007, s.291). Genom att söka på kommunernas hemsidor med sökordet 
kundval fann jag namn på personer i kommunen som jag antog ansvarade för 
kundvalsfrågor. Jag kontaktade dessa för att höra mig för om jag kommit till rätt 
person utifrån mina urvalskriterium. I två fall blev jag hänvisad vidare i 
organisationen och kom på så sätt i kontakt med rätt informant. I ett fall kom jag till 
rätt informant på en gång.  

Vid första kontakten med informanterna presenterade jag syftet med uppsatsen och 
bad informanterna hjälpa mig med urvalet av relevanta dokument om kundvalet. I ett 
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fall är det inte informanten som valt ut kommundokumenten utan en annan person 
från förvaltningen.  

I urvalet av dokument valde jag att låta kommunerna själva göra urvalet och sedan 
skicka det till mig. Anledningen var att det har var svårt för mig som utomstående att 
veta vilka dokumenten som fanns och var de fanns. Jag bedömde att det skulle vara 
ett tidsödande arbete att leta efter dokumenten och att risken för att missa viktiga 
dokument skulle vara stor. Därför ansåg jag att informanterna som redan är insatta i 
kundvalssystemet i kommunen var bättre lämpade att göra detta urval. Av det material 
som skickats till mig har jag gallrat ut det som varit mest relevant för uppsatsen. Vid 
intervjutillfället har materialet diskuterats och kommunen har kunnat förtydliga valet 
av materialet de skickat till mig.  

Presentation av kommunerna och informanterna  
Av de kommuner jag valde att undersöka, ligger två i södra Sverige och en i mellersta 
Sverige. Min ambition var att ha en spridning över landet men det var svårt att hitta 
kommuner i Norrland som stämde in på uppställda urvalskriterier. Kundval i norra 
Sverige förefaller inte vara lika vanligt som i södra Sverige. 

De två största kommunerna i undersökningen har ca 60 000 invånare och den 
minsta har ca 36 000 invånare. Kommunerna har 5-6 utförare av hemtjänstinsatser 
inom kundvalsystemet, inklusive kommunens egen verksamhet. Utförarna erbjuder 
både service och omsorgsinsatser. Alla tre kommunerna har infört ett kundvalsystem 
inom hemtjänsten i kommunen mellan 2005-2006. Informanterna som  intervjuats i 
undersökningen har alla en central roll i kundvalssystemets organisation i kommunen.  
 
• Informant från kommun A är projektledare och kontaktperson inom vård och 

äldreomsorgen med ansvar för kundvalsfrågor. Informanten har arbetat med 
kundvalsfrågor i kommunen sedan 2005 när arbetet med att genomföra ett 
kundvalssystem påbörjades i kommunen.  

 
• Informant från kommun G är controller med ansvar för kundvalsmodellens 

utformning i kommunen. Informanten har arbetat med kundvalsfrågor sedan 2004 
när arbetet med att genomföra ett kundvalssystem påbörjades i kommunen.   

 
• Informant från kommun S är chef för biståndshandläggarna i kommunen och har 

ansvar för kontakt med utförare samt vara ett stöd för biståndshandläggarna i 
kundvalsarbetet. Informanten har arbetat med kundvalsfrågor sedan det infördes 
2005. 

Genomförande 
Efter att kommunerna kontaktats via telefon och urvalet av kommunala dokument 
skickats till mig via epost, bokades tid för intervju. Innan intervjuerna gjordes en 
första läsningen av dokumenten. Läsningen fokuserade på att ta fram de delar i 
dokumenten som belyste utformningen av information om kundval ur ett 
användarperspektiv. Alltså information om kundval till den äldre. Efter en 
genomgång av kommun dokumenten utformades en intervjuguide med temarubriker 
(Kvale, 1997, s.121; Esaiasson, s.298). Temarubrikerna baserades på frågor som 
uppkommit under läsningen av dokumenten. Intervjuerna med informanterna skedde 
via telefon och spelades in. I ett fall ställdes kompletterande frågor till en informant 
vid ett senare tillfälle. Intervjuerna transkriberades ordagrant snart efter 
intervjutillfällena. I resultatdelen är dock citaten språkligt korrigerade. I vissa fall för 
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att underlätta läsbarheten och i andra fall för att bibehålla anonymiteten där citatet 
avslöjat kommunens identitet.  

Databehandling och analys 
Redovisningen av resultatet baserar sig på formen för intervjuguiden. Svaren från 
informanterna sammanställdes under respektive temarubriker och jämfördes därefter 
med varandra. Sammanfattningen av likheter och skillnader mellan både 
informanternas svar och texten i kommundokumenten redovisades sedan under 
respektive rubrik i resultatdelen.  
Analysen genomfördes genom jämförelser mellan studiens resultat och resultatet av 
tidigare forskning. En första analys gick ut på att lyfta fram de delar i studiens resultat 
som handlade om information om kundval ur ett marknadsperspektiv respektive 
användarperspektiv. Sedan markerades de delar i resultatet från tidigare forskning 
som handlade om marknadsperspektiv respektive användarperspektiv. Efter det kunde 
jag jämföra kommunernas agerande i frågan om information om kundval med resultat 
från tidigare forskning. Kommunernas agerande belystes sedan med den valda 
teoretiska utgångspunkten som beskrivs i avsnittet om teoretiskt perspektiv. 

Slutligen stämde jag även av studiens resultatdel mot frågeformuleringarna i 
studiens syfte för att kontrollera att svaren från informanterna besvarade uppsatsens 
frågeställningar. 

Validitet och reliabilitet  
Frågan om validitet handlar om frågan om vi undersöker det som vi utger oss för att 
undersöka. Enligt Esaiasson (2007, s.63) innebär en frånvaro av systematiska och 
osystematiska fel i uppsatsen att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Esaiasson skiljer 
mellan begreppsvaliditet, resultatvaliditet och reliabilitet. God begreppsvaliditet 
tillsammans med god reliabilitet ger en god resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten 
handlar om överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda empiriska 
indikatorerna (a.a, s.64). Frågan är alltså om informanterna och kommun dokumenten 
är relevanta empiriska indikatorer för att mäta hur kommunerna arbetar med 
information om kundval. Jag anser att de är relevanta.  

I kommundokumenten har kommunerna formulerat tillvägagångsätt och riktlinjer 
omkring utformningen av kundval. Intervjuerna ger en möjlighet få mer ingående svar 
på det som inte utvecklas i dokumenten.  

I efterhand blev dock reflektionen att dokumenten inte gav så många svar. 
Dokumenten visade mer på brister, vilket i och för sig också kan ses som svar på 
frågan hur de arbetar med information om kundval. Intervjuerna var i stället de som 
bäst svarade på frågeställningen. Det empiriska materialet anser jag därför 
kompletterar varandra och sammantaget visar det hur kommunerna arbetar med 
information om kundval.  

De valda empiriska indikatorerna visar dock bara hur kommunerna själva beskriver 
sitt arbete med information om kundval. Bilden av hur kommunerna arbetar med 
information om kundval hade antagligen blivit annorlunda om man även intervjuat till 
exempel pensionärsförbundet som representanter för användarna av kundval i 
kommunen. Men valda avgränsningar gjordes medvetet och motiveras under avsnittet 
för Avgränsningar.  

Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Bristande 
reliabilitet orsakas främst av slump eller slarvfel i datainsamlandet och 
databearbetningen (Esaiasson, 2007, s.70).  
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Att kommunerna själva valt ut vilka dokument som lämnats till studien påverkar 
självklart resultatet. Risken finns att kommunerna missförstått instruktioner och 
därmed missat att skicka dokument som skulle varit relevanta för studien. Om jag 
själv samlat in de kommunala dokumenten hade kanske andra dokument blivit 
aktuella. För att undvika missförstånd fick kommunerna både muntliga och skriftliga 
instruktioner. Eftersom de dokumenten som sedan skickades in handlade om 
kundvalets utformning bedömer jag att kommunerna förstått givna instruktioner. 

I intervjuerna framstår det i vissa fall som om informanterna missförstått 
intervjuämnet. Informanterna återkommer i sina svar till utformningen av hela 
kundvalssystemet och glider ofta ifrån fokus på information om kundval. För att få 
tillbaka dem på rätt spår har jag som intervjuare ställt följdfrågor för att försäkra mig 
om att svaret handlar om information och inte utformningen av hela kundvalssystemet 
Men i databearbetningen har det trots allt ibland varit tydligt att informanterna 
missförstått och därmed svarar på en annan fråga. Detta kan bero på att jag som 
intervjuare tappat fokus och dragits med i diskussioner. Det kan även bero på 
kommunernas ovana att resonera omkring frågan om information om kundval till den 
äldre. Detta har jag reflekterat över och kommunernas förmåga att glida över i det 
”stora” kundvalsperspektivet har blivit något jag tagit med mig i analysen av 
resultatet. 

Sammantaget anser jag att uppsatsen ändå genom intervjuer och dokumentanalys 
mäter hur kommunerna i studien arbetar med information om kundval. Enstaka 
missförstånd och misstag som kan förkomma i intervjuerna korrigeras av 
kompletterande texter i de kommunala dokumenten. Åt andra hållet kompletteras 
bristande information i de kommunala dokumenten av informanternas uttalanden. 
Validiteten och reliabiliteten i uppsatsen bedömer jag därför vara förhållandevis god. 

Generaliserbarhet 
Att generalisera innebär att uppskatta vad som kommer att hända i andra liknande 
situationer med liknande personer. Analytisk generalisering innebär att man gör denna 
uppskattning utifrån en väl övervägd bedömning. Man gör en analys av likheter och 
skillnader mellan situationer (Kvale, 1997, s.209).  
Situationerna som uppkommit under arbetet med denna uppsats är väl på sitt sätt 
unika. Uppsatsen har inte heller haft som ambition att försöka generalisera. Det är 
framförallt en beskrivning av hur tre kommuner i Sverige arbetar med information om 
kundval. Men jag anser ändå att det finns ett visst mått av generaliserbarhet i studien. 
Trots att kommunerna är relativt slumpvis utvalda utifrån ett fåtal kriterier är de 
generellt lika varandra. Anledningen kan vara att kommunerna låter sig inspireras av 
varandra i utformningen av kundval. Därför tror jag att om man skulle göra om 
studien med tre andra kommuner skulle resultatet inte skilja sig allt för mycket från 
resultatet i den här undersökningen. Men jag vågar för den skull inte säga att resultatet 
verkligen är generaliserbart ur en forskningsmässig synvinkel. 

Etiska ställningstaganden 
Ur ett etiskt perspektiv ser jag egentligen inte några problem med att samla in de data 
jag söker efter. Det är offentliga dokument och informanterna representerar en 
offentlig organisation där det är organisationsstrukturen och inte människorna jag ska 
studera. Jag har under arbetet med uppsatsen ändå valt att beaktat etiska 
ställningstaganden med utgångspunkt från HSFRs Forskningsetiska principer för 
humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet). Anledningen är framför allt att 
informanternas uttalanden inte ska riskeras att blandas ihop med informanterna som 
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person. Detta kan eventuellt ses som en onödig försiktighetsåtgärd, men jag har ändå 
valt att göra på detta sätt. 

För att kunna hålla informanterna anonyma väljer jag att även hålla kommunerna 
anonyma. Eftersom informanterna har unika centrala positioner i kommunernas 
organisationer skulle deras identitet annars lätt gå att avslöja om kommunerna 
namngavs.  

Informanterna har kontaktats per telefon och efter det har jag skickat ett brev där 
jag presenterar syftet med undersökningen. Jag har i brevet förklarat att 
undersökningen håller sig till de etiska kraven på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekrav. Vid intervjutillfället har jag meddelat att jag spelar 
in samtalet och informanten har fått ge sitt medgivande till detta.  

 
Jag vill här passa på att tacka informanterna för deras deltagande som informanter i 
uppsatsen, men även för hjälpen med att ta fram relevanta dokument för analys. 
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Resultat 
För att på ett tydligt sätt redogöra för de tre kommunernas organisering av 
information om kundval innehåller detta avsnitt många citat från informanterna. 
Strukturen är vald för att den bidrar till att göra analysdelen tydligare i kommande 
avsnitt. Informanternas svar presenteras i vissa frågor efter varandra för att tydliggöra 
likheter och skillnader mellan kommunernas organisationer. 

Kundvalets utformning i de tre kommunerna 
För att få en överblick av hur kundvalet är utformat i de tre olika kommunerna 
kommer här en kort sammanställning som avslutas med likheter och skillnader mellan 
kundvalsmodellerna. Fakta om kommunernas kundvalsmodeller är hämtade från 
kommunernas hemsidor och de dokument som kommunerna har skickat in. Samt från 
muntlig kommunikation med kommunernas informanter.  

Kommun: S  
Antal utförare: 5 stycken inklusive kommunen. Beslut om kundval 25 okt 2004 , 
införandet av kundval genomfördes 1 maj 2005. 

Utifrån självbestämmandeprincipen ska den enskilde bestämma utförare av 
insatsen, när insatsen ska utföras och hur den ska utföras. Den enskilde betraktas som 
uppdragsgivare, kommun betecknas som beställare och anbudsgivaren som utförare.  

Syftet är att handla upp hemtjänsten med valfrihet och god kvalitet till ekonomiskt 
fördelaktigt pris, öka brukarnas möjlighet till självbestämmande och inflytande samt 
att pröva olika utförares möjlighet att erbjuda och utveckla olika former av service 
och omvårdnad. Upphandling sker med anbudsprövning utifrån värderingsgrunder 
samt kvalitet och priskonkurens. Kommunen tecknar avtal med den utförare som bäst 
uppfyller kommunens kvalitetskrav och övriga uppställda kriterier för utförande av 
hemtjänst. Utförarna kan även erbjuda tilläggstjänster utöver den äldres beviljade 
hemtjänstinsatser från kommunen. Tilläggstjänsterna betalar den äldre i sådana fall 
själv för. 

Vissa utförare ges ett geografiskt ansvar de första tre månaderna av avtalstiden. 
Efter det är det brukaren som väljer själv. Om brukaren avstår från att välja har 
utföraren i det geografiska området ansvaret för att utföra insatserna. 

Kommun: G 
Antal utförare: 6 stycken inklusive kommunen. Beslut om kundval togs 29 november 
2004 och införandet av kundval genomfördes 1 september 2005.  

Syftet med kundval är att öka brukarinflytandet samt skapa trygghet och god 
kvalitet i hemtjänsten. Den äldre får efter beslut om insats från kommunen, möjlighet 
att själv välja utförare av beviljad hemtjänstinsats. Kundvalssystemet ska även skapa 
nya företagsmöjligheter i kommunen. Efter prövning av kvalitetskrav får utföraren 
auktorisation som utförare av hemtjänst insatser i kommunen. Utföraren kan då välja 
geografiskt område i kommunen. Man kan välja att verka i hela eller bara delar av 
kommunen. Utföraren kan även välja vilka tjänster den vill utföra samt om den vill 
sätta ett kapacitetstak för vad som kan utföras. Utförararen får också erbjuda 
tilläggstjänster till den äldre. Dessa köper den äldre själv utöver beslut om insatser 
från kommunen. Utförarna får marknadsföra sin verksamhet om det sker på ett icke 
stötande eller påträngande sätt. All basinformation ska lämnas till den äldre och 
social– och omsorgsförvaltningen. Biståndshandläggarna förmedlar kontakt mellan 
utförare och den äldre men den äldre kan även själv ta kontakt. Om den äldre avstår 
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från att välja ska biståndshandläggaren välja utförare utifrån en objektiv bedömning 
av den äldres behov. 

Kommun: A 
Antal utförare: 6 stycken inklusive kommunen. Beslut om politiskt mål att öka 
valfriheten togs 2001. Nämden slog 2005 fast som resultatmål att kundvalsystem 
skulle införas under verksamhetsåret. Införandet av kundval genomfördes i 1 januari 
2006. 
Den övergripande målsättningen med införandet av kundvalssystem är att skapa 
valfrihet för kunden men samtidigt en möjlighet för vårdpersonal att starta eget 
företag eller kooperativ. 

Kundvalets utformning bygger på prövning och godkännande av utförare utifrån 
fastställda kvalitetskrav. Utföraren får efter godkännande auktorisation att verka som 
utförare i kommunen. Den äldre ska sedan utifrån beslut om insats från kommunen 
kunna välja en eller två utförare av beviljade insatser. Kommunen informerar muntligt 
om kundval och överlämnar en förteckning över auktoriserade utförare inklusive 
kommunen i samband med biståndsbeslutet. Om kunden inte kan eller avstår från att 
välja utförare, utförs insatsen av den kommunala verksamheten. 

Utföraren kan välja att erbjuda sina tjänster i hela kommunen eller i några av de 
olika hemtjänstområden som kommunen har fastställt. Utföraren kan välja att ansöka 
om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger den mängd timmar 
som maximalt kan utföras under en månad. 

Utförarna får erbjuda den äldre tilläggstjänster utöver beviljade insatser från 
kommunen. All information om utförarens verksamhet ska lämnas skriftligen till 
kommunen. 

Likheter i utformandet av kundvalet i de tre kommunerna 
Kommunerna har ungefär 5-6 utförare av hemtjänst inklusive kommunens egen 
hemtjänst verksamhet. Syftet med kundvalssystemet är att öka den äldres inflytande 
över utförandet av den beviljade omsorgsinsatsen. Man hoppas även genom kundvalet 
kunna öka kvalitetssäkringen av omsorgen. Om den äldre inte är nöjd med omsorgen 
ska den kunna byta utförare. Utförarna konkurrerar därmed om ”kunder” genom att 
erbjuda bästa kvalitet på omsorgen.  

För att få tillträde till kommunens omsorgsmarknad ska utförarna godkännas av 
kommunen utifrån av kommunen uppställda kvalitetskrav. Utförarna utför de 
insatserna den äldre fått beviljade från kommunen men kan i alla tre kommuner även 
erbjuda tilläggstjänster utöver beviljad hemtjänstinsats. Tilläggstjänsten betalar den 
äldre själv för. 

Skillnader i utformandet av kundvalet i de tre kommunerna 
Kommunerna A och G ger utförarna auktorisation att erbjuda och utföra omsorg i 
kommunen. Auktorisation innebär att utförare efter kvalitetsprövning, får ett certifikat 
som utförare av hemtjänst. Till skillnad från prövning genom upphandling är inte 
kvalitetsprövningen bunden till specifika upphandlingstillfällen. Det betyder att 
utförare löpande kan etablera sig i kommunen (Svensson & Edebalk, 2006, 17). 
Utföraren i kommunerna A och G kan välja inom vilket geografiskt område den vill 
verka. Hela kommunen eller delar av kommunen. I kommun A är det bestämt vilka 
geografiska områden som det går att välja på om man inte vill verka i hela 
kommunen. I kommun G kan utföraren välja helt fritt. I båda av dessa två kommuner 
kan utföraren välja vilka tjänster den vill utföra samt om den vill ange ett 
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kapacitetstak för hur mycket den kan utföra.  
I kommunen S sker prövning av utförare genom upphandling. Det därmed finns en 

begränsning i hur många utförare som får verka i kommunen. Utförarna konkurrerar 
om utföraravtal inom bestämda geografiska områden där de får ett huvudansvar för 
omsorgen.  

I kommunerna A och S är val av utförare frivilligt. Om den äldre inte kan välja 
eller avstår från att välja finns det en förutbestämd utförare som blir ansvarig för 
omsorgen. I kommun G är val av utförare obligatoriskt. Skillnaden mot ovan är att det 
inte finns någon förutbestämd ansvarig utförare som träder in om den äldre inte kan 
välja. I stället är det biståndshandläggaren som väljer en utförare som anses lämplig 
utifrån en objektiv bedömning av den äldres behov.  
 
För att förtydliga vad som sagts ovan är här en tabell över hur utformningen av 
kundvalssystemet ser ut i de tre kommunerna.  

Tabell 1. 
Kommun Typ av 

prövning av 
utförare 

Kvalitets 
krav 

Utförare kan 
erbjuda 
tilläggstjänster 

Obligatoriskt 
val av 
utförare 

G auktorisation Ja  Ja  Ja 
A auktorisation Ja  Ja  Nej 
S upphandling Ja  Ja Nej 
 

Organisering av informationsansvar  
I följande stycke kommer jag redogöra för resultatet av insamlad empiri. Intervjuerna 
är genomförda utifrån en frågeguide vilket gör att svaren från informanterna ibland 
måste förstås i relation till den ställda frågan. Därför redovisas, där det är nödvändigt, 
även frågorna till svaren i citatet.  

Ansvarsfördelning  
Informanterna beskriver organiseringen av informationsansvar på olika sätt. 
Gemensamt för kommunerna är att det finns ett tvådelat ansvar för information om 
kundval till de äldre. Informant från kommun S beskriver på ett sammanfattande sätt 
hur ansvarfördelningen i de tre kommunerna ser ut. 

Informant  kommun S: Nummer ett ligger det ju hos nämnden att informera om 
detta. Sedan ligger det ju på biståndshandläggarna i samband med alla möten de 
gör med enskilda brukare. Sen ligger det ju centralt då här på vårt kansli, 
informationsskyldighet om detta. 

Fördelningen av ansvarsområden när det gäller den muntliga respektive den tryckta 
informationen följer samma mönster. I alla tre kommuner är det förvaltningen som 
har ansvar för det tryckta informationsmaterialet som riktar sig till allmänheten.  
Det är sedan biståndshandläggarna i kommunerna som ansvarar för den muntliga 
informationen eftersom det ofta är biståndshandläggaren som har det första mötet med 
den äldre inför beslut om hemtjänst. 

Informant i kommun S igen om hur ansvaret för den muntliga informationen ser ut.  
Informant kommun S: Ja det är biståndshandläggarna som till största delen står 
för den. Och det gör dem ju i samband med att de gör ett hembesök eller en 
vårdplanering där de träffar den enskilde individen. Så informerar man lite hur 
det går till och hur de ska välja och om de vill välja. Om de inte väljer vad sker 
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då. 

Hur har man kommit fram till att det är biståndshandläggarna som ska ha det 
muntliga informationsansvaret?  

Informant kommun S: För att det är de som träffar individen. Och att det ofta är 
de som har det första mötet med brukaren. 

 

Utformningen av informationen 
Följande avsnitt är indelat i tryckt informationsmaterial och muntlig information. Det 
innehåller både citat och redovisning av innehåll i kommunala dokument som handlar 
om utformningen av information om kundval.  

Det tryckta materialet 
Vid första kontakten ombads kommunerna skicka ”dokument som rör organisering 
och strukturering av informationsspridning om kundvalet. Relevanta dokument kan 
vara riktlinjer om kundvalet eller fullmäktigebeslut om kundvalet där 
ansvarsfördelning och struktur om informationsspridning framgår” (se 
informationsbrev, bilaga 1). 

Kommunerna har utifrån denna instruktion skickat ganska olika dokument. De 
flesta dokument som kommunerna skickat rör utformningen av kundvalet ur ett 
marknadsperspektiv. Det är dokument där kundvalsmodellen i kommunen förtydligas, 
kvalitetskraven preciseras, utförarnas ansvar tydliggör samt dokument där man 
redogör för vägen mot utformningen av kundvalet i kommunen.  

Dokument där användarperspektivet framgår är få. En av kommunerna har skickat 
informationsdokument om kundval som gått ut till de äldre. Av två 
informationsdokument är det en annons som talar om att kundvalsystemet kommer att 
införas ett visst datum och vidare i korthet vad kundvalet innebär för den äldre. 
Annonsen är publicerad i dagspressen i kommunen. Det andra dokumentet är ett 
informationsbrev om att kundvalet har införts. Informationen är i princip den samma 
som i annonsen men talar även om vart den äldre kan vända sig för att få mer 
information. Båda informationsdokumenten kommer från förvaltningen i kommunen 
och riktar sig på ett tydligt sätt till den äldre som användare av kundval. 

Utförarbroschyrerna 
Utöver de två informationsdokumenten ovan är det framför allt utförarbroschyren i 
kommunerna som riktar sig till den äldre. En närläsning av utförarbroschyrerna från 
de olika kommuneran visar att de är lika varandra i utformning och innehåll.  

Först kommer en kort inledningstext där kundvalet presenteras. Här förklaras i 
korthet att kommunen har kundval inom hemtjänsten och att det innebär att den äldre 
kan välja mellan olika utförare av hemtjänst. Utförarna är både den kommunala 
hemtjänsten och privata utförare av hemtjänst. Det förklaras även kort vad hemtjänst 
innebär. Sen förklaras att det är biståndshandläggaren man ska vända sig till om man 
har frågor om kundval och hemtjänst. I broschyren finns också kontaktuppgifter till 
biståndshandläggare och andra kontaktpersoner på biståndsenheten. Efter inledningen 
följer utförarnas egna presentationer av företaget och vad de erbjuder för tjänster. 

Skillnaderna mellan broschyrerna är hur ingående de beskriver själva kundvalet. I 
en av broschyrerna förklaras att biståndshandläggaren i samband med valsituationen 
lämnar en skriftlig information om de olika utförarna, det vill säga utförarbroschyren. 
Det förklaras att det av informationen i broschyren ska framgå vilka utförare som 
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finns och vilka tjänster de utför. Det ska också stå om de erbjuder tilläggstjänster 
utöver biståndsbeslutet som den enskilde i så fall betalar för själv.  

I en annan av broschyrerna beskrivs i stället nämndens ansvar för utformningen av 
kundval och vilka målsättningar som styr arbetet.  

Vid intervjutillfället fick informanterna frågan om det finns några fler dokument 
med information om kundval som är riktade till de äldre. Svaret från samtliga tre 
kommunerna var att när det gäller tryckt informationsmaterial om kundval är det 
framför allt utförarbroschyren som kommunen erbjuder den äldre. Information om 
kundvalet och de olika hemtjänstutförarna finns även på kommunernas hemsidor.  

Den muntliga informationen 
Innehållet i den muntliga informationen går i de tre kommuner ut på samma 
sak. Biståndshandläggaren ska förklara kundvalets utformning samt vad 
kundvalet innebär för den äldre. Informationen sker i samband med att 
biståndshandläggarna gör ett hembesök eller en vårdplanering. Vid detta 
tillfälle lämnas utförarbroschyren till den äldre som förväntas göra ett val av 
utförare baserad på informationen som finns i broschyren.  

Informant kommun A: De informerar om att man kan välja. Sen i princip 
förklarar de väl lite grann muntligt vad kundval innebär. Sen lämnar man den här 
broschyren. 

Riktlinjer och neutralitetsprincipen 
I all tre kommuner finns regler för hur informationen om utförarna ska presenteras. På 
frågan om vad som varit viktigt att få med i informationen om kundval svarar 
kommunerna att det varit viktigt att få med vad kundvalet innebär för den äldre samt 
information om de olika utförarna. Vilka tjänster de utför och vilket geografiska 
område utförarna verkar inom. Det har också varit viktig att förtydliga att kostnaden 
för den äldre är den samma oavsett vilken utförare den äldre väljer. 

Informant kommun A: Ja det är ju vad kundval. Vad innebär det för dig som 
äldre. Alltså vad är kundval. Att beskriva det. Vi beskriver också att avgifterna är 
desamma. Det är viktig information. Att det är samma avgift oavsett vem som 
utför hemtjänsten. 

 

Informant kommun S: Ja den information som har varit är väl egentligen att 
informera hur man gör vid val av kundval. Vilka utförare som finns att välja på. 
Det är väl den viktigaste informationen. Och att det inte är några extra kostnader 
för att man väljer utförare. 

 

Informant kommun G: Det är ju väldigt mycket att de ska tala om vad de har för 
geografiskt område. Det är bland det viktigaste. Och vad de ger för tjänst. Alltså 
var är de verksamma och hur ser de ut som företag. Beskrivning av företaget. 

Riktlinjerna i kommunerna rör både det tryckta materialet och den muntliga 
informationen.  

Ett av de inkomna kommundokumenten från kommun G, förklarar ingående 
handläggningsprocessen av ett hemtjänstbeslut. Under olika rubriker står steg för steg 
hur biståndshandläggaren respektive utföraren ska agera i ärendeprocessen. Till varje 
steg finns kommentarer som tydliggör ansvarsområden och utförande. Själva 
valsituationen beskrivs kort som att biståndshandläggaren informerar brukaren och 
lämnar över det tryckta informationsmaterialet, det vill säga utförarbroschyren. 
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Biståndshandläggaren ska vid behov bistå med kontakt med utförarna men den äldre 
kan även själv kontakta utförarna och skaffa sig information. I dokumentet förtydligas 
biståndshandläggarens roll som distributör av både den tryckta och den muntliga 
informationen.  

I kommentaren till hur handläggaren ska agera om den äldre avstår från att välja 
eller inte kan välja står det att biståndshandläggaren i nödfall kan bestämma utförare 
åt den äldre. ”Valet av utförare ska ske mot bakgrund av de uppgifter som framgår i 
informationsmaterialet. Egna värderingar eller omdömen får inte förekomma”. Det 
förtydligas att det i sådana fall är mycket viktigt att biståndshandläggare sen 
informerar om att den äldre kan välja en annan utförare.  

För att informationen om de olika utförarna ska vara så neutral och saklig som 
möjligt följer utförarnas företagspresentationer vissa gemensamma rubriker i 
utförarbroschyren. I kommunerna S och A ser utformandet av informationen om 
kundvalet likartat ut. 

Informant kommun S: Det har ju gått till så att varje utförare som nu har uppdrag 
att bedriva hemtjänst, har fått göra en beskrivning på sin verksamhet utifrån vissa 
huvudrubriker. För vi vill ha ganska likvärdigt utformat men de fick ju ändå 
presentera sina olikheter. Men det var viktigt att ha rubriker. Där fick de själva 
beskriva och lämna namn och kontaktuppgifter och sånt. Sen har vi utifrån det då 
gjort den här broschyren som du har. 

 

Informant kommun A: När man tog fram förslaget om hur man skulle jobba med 
kundval i vår kommun tog vi fram såna regler där det står då att vi lämnar saklig 
information om vad kundval är. Och att biståndshandläggarna inte ska 
rekomendera någon. Om det är någon som inte kan eller vill välja så behöver 
man inte det utan då får man kommunen. Det är väl såna riktlinjer som finns. 

Kommun G har precis som de andra två kommunerna använt sig av givna rubriker i 
utförarbroschyren men kommunen har i motsats till kommunerna S och A omvärderat 
neutralitetsprincipen i efterhand. Kommunen vill ha en tydligare profilering av 
utförarna i syfte att underlätta valet för den äldre. Biståndshandläggarna ska därför i 
information om kundvalet tydligare lyfta fram skillnaderna mellan utförarna. 

Informant kommun G: (…) Sen ska de ju trycka på vad det är som skiljer de olika 
utförarna åt. Och där har vi arbete kvar att göra. Vi måste profilera dem bättre. 
För det är väldigt svårt för handläggarna och till sist brukarna att se vad det är 
för skillnad på de här företagen. 

Informant kommun G: Tidigare när vi startade alltihopa var det viktigt att den 
skulle vara så neutral som möjligt. Det var väldigt viktigt för oss och vi gick ut 
med det till handläggare. Att de inte skulle favorisera någon utförare. Särskilt att 
inte kommunen skulle få några favörer. Därför hade vi väldigt standardiserade 
material som presenterades för brukaren. Med en sida med fasta rubriker med det 
som finns helt enkelt. Det skulle inte vara något annat än det då. 

Influenser från andra kommuner 
I utformningen av information om kundval till de äldre, har alla tre kommuner tittat 
på hur kundvalet är utformat i Nacka kommun samt närliggande 
Stockholmskommuner som Järfälla, Danderyd och Stockholms stad. Sedan har man 
låtit sig influeras av de olika modellerna. Ofta har man plockat det som passat bäst för 
att kunna skapa sin egen kundvalsmodell. Vilken kommun man valt att titta på har 
generellt avgjorts av vilka kommuner som haft störst erfarenhet av kundval.  

Informant kommun A: Vi har tittat lite hur andra har gjort.(…) Vi har tittat på 
Nacka, Danderyd.(…) Det var i princip de som hade hållit på längst som fanns 
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när vi drog igång. 

 

Informant kommun G: Vi har snott den ifrån Nacka, Järfälla och Stockholm Stad. 
De tre har vi baka ihop lite som vi vill ha det.(…) På den tiden såg det ut så här 
hos nästan alla kommuner.  

 

Informant kommun S: Ja när kommunen diskuterade det här så tittade man 
mycket på Nacka. Och sen tittade man på Solna och några av kranskommunerna 
som hade påbörjat ett arbete med kundval eller infört det.(…) Nacka har ju haft 
det länge därför tittade man på dem. Solna hade just infört en modell och sen 
tittade man på Stockholm Stad, Danderyd och andra för att de hade erfarenhet av 
det och hur man resonerade. Sen har man också tittat utifrån. Vi har haft ett 
företag som gjorde en utredning både för förenklat biståndbedömning och 
modeller för kundval. Och då fastnade man väl egentligen för en egen typ av 
kundval i vår kommun. 

 

Utvecklingsarbete 
Följande avsnitt handlar om utvecklingsarbete med information om kundval i 
kommunerna. Under rubrikerna Kommunikation och Utvärdering och utveckling 
redovisas hur kommunerna arbetar med information om kundval till de äldre. 

Kommunikation 
Ingen av kommunerna har någon speciellt utformad kommunikation med de äldre om 
hur informationen om kundval fungerar. Kommunerna menar istället att 
kommunikationen framför allt sker i det enskilda mötet mellan biståndshandläggaren 
och den äldre.  

Finns det någon kommunikation mellan kommunen och de äldre omkring det 
här med kundval och information? 

Informant kommun G: Ja det är handläggarna det. Och det är verkligen 
kommunikation. De sitter ju med varje brukare och pratar om det här. Det är ju 
ingen som kommer in någon annan väg än handläggaren. 

I två av kommunerna finns brukarundersökningar men ingen av dem tar upp frågan 
om kundval eller frågan om information om kundval som någon specifik fråga. 

Men det görs inga brukarenkäter just kring den här frågan? 

Informant kommun G: Just kring informationen? Men det finns ju en brukarenkät. 
I vår brukarenkät så frågar vi allmänt om de är nöjda med information och 
delaktighet. Och där får vi ganska hög svarsfrekvens. 

 

Informant kommun S: Alltså inte som någon form av enkät utan vi har haft en 
uppföljning med något som heter kvalitetbarometern för alla som bor på 
äldreboende och som har hemtjänst. Och då har man ju fått uttrycka sin 
upplevelse av hur hemtjänsten utförs. Om det är bra och vad som inte är bra. Men 
det är ingen specifik fråga om man tycker det är bra att man får välja utförare 
eller ej. Det har inte varit någon speciell fråga. 

Inte hur de upplever informationen? 

Informant kommun S: Inte själva informationsmaterialet utan det är ju den 
spontana feedbacken som handläggarna får. 

I kommun A anser man att det gått för kort tid för att göra någon brukarundersökning.  
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Informant kommun A: Ja det kommer nog göras en utvärdering av hela det här 
systemet men vi tycker att det är lite för tidigt än (…) vi behöver hålla på lite till. 
(…) Ja alltså vi har vart igång i snart två år. Första året var det väldigt lite 
omfattning. Det är först i år som det börjar hända saker. 

Utvärdering  och utveckling 
Andelen äldre som byter utförare inom ramen för kundvalsmodellen är relativt få i 
alla tre kommuner. Detta har alla tre kommuner reflekterat över. Två av kommunerna 
beskriver situationen på följande sätt.  

Informant kommun G: Ja alldeles precis i början där när vi införde det var det 
väldigt lite. Det var nio stycken av 50 brukare som lämnade kommunen för 
privata brukare. Det är inte många som byter när de väl har valt. Nån kanske två 
i månaden som byter. Det är väldigt få. Det är tråkigt för det är ju det som är 
kvalitetssäkringen i den här modellen att man ska byta bort de som är dåliga 
utförare. Har vi inga dåliga utförare? De är bra allihopa?! 

 

Informant kommun S: Där har vi ju följt upp hur många som har valt utförare och 
väljer att byta utförare under perioden. Inte utifrån materialet utan generellt. (…) 
Nu kan inte jag siffrorna i huvudet men det är inte så där jättemånga som gör. 
många gör kanske ett aktivt val att välja utförare och de flesta väljer att ta den 
som har området. Men sen om man är missnöjd av olika skäl och vill byta är det 
inte heller så många. Jag kan inte hur många det är. 

Informant från kommun S har en teori om att den äldre relaterar omsorgen till 
personalen snarare än till utföraren och att det är anledningen till att man inte byter så 
ofta. 

Informant kommun S: Många tycker om sin personal som kommer hem och 
hjälper dem. Sen kan det vara en eller några som de inte trivs med men då är det 
inte alltid så att de är beredda att byta. Då vill de hellre vara kvar ett tag till. Men 
det finns några som byter. 

Trots det låga andelen av äldre som gör ett aktivt val, anser två av kommunerna att 
den information som finns tillgänglig är tillräcklig för de äldre. Utveckling och 
förbättring av information om kundval är inte någonting dessa två kommuner har som 
en särskild målsättning. 

Informant kommun S: Alltså i och med att alla tycker att. Vi har ju så få utförare 
som de kan välja på så jag tror att de tycker att det är enkelt och tydligt att välja 
utifrån det då. 

Är det någonting som kommunen arbetar med den här frågan om information 
till dem äldre? 

Informant kommun S: Nu jobbar vi nog inte mer på den informationen. Det går ju 
ut, kommunen har en liten tidning som heter Senior Nytt som går ut till alla som 
är 65 år och äldre. Till alla hushåll. Den kommer bara från nämnden kring 
äldrefrågor. Där kommer det ju hela tiden påminnelser om kundvalet vart man 
vänder sig och såna saker. För att dem som inte har hemtjänst ska veta hur man 
går tillväga. 

 

Ser ni nu att det fattas något i informationen som går ut till den äldre? I text 
materialet eller i det muntliga? 

Informant kommun A: Nej inte nått som vi ser. 

Och utformningen av den här informationsspridningen är det någonting som 
kommunen arbetar med? 
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Informant kommun A: Ja alltså vi tycker att det är för tidigt än att göra en 
utvärdering. Vi behöver hålla på lite till. 

Men i kommunen G har man en annorlunda uppfattning om arbetet med information 
om kundval.  

Informant kommun G: Vi har gjort en utvärdering av hela modellen. Det var då 
jag intervjuade handläggarna. Det var då jag kom fram till att informationen 
måste göras bättre så att de olika utförarna blir mer profilerade. 

(…) Det är just det att varje utförare måste profilera sig bättre. Så brukaren kan 
se varför de ska välja den ena eller den andra. 

 (…) Vi måste släppa lite på den här neutraliteten för att istället underlätta för 
brukarna att välja. Om vi ska säga att det är som två olika principer. Vi går från 
principen om neutralitet till principen om att underlätta valet för brukaren. Det 
ska ju genomsyra både det tryckta materialet och handläggarnas prat. 

Så det finns en medvetenhet om att det kan vara svårt för dem att välja? 

Informant kommun G: Just det. Vi måste underlätta valet. Det måste vara det som 
är målet med informationen. 

Framtidsplaner 
Kommunernas framtidsplaner i fråga om utveckling av information om kundval till de 
äldre ser lite olika ut. 

I kommun A anser man sig fortfarande vara inne i en uppstartsfas av systemet med 
kundval. Deras framtidsplaner är därför att så småningom göra en utvärdering av 
kundvalsmodellen i kommunen. 

Informant kommun A: Ja det kommer nog göras en utvärdering av hela det här 
systemet men vi tycker att det är lite för tidigt än. 

I kommun G har man redan gjort en utvärdering och framtidsplanerna baserar sig på 
resultatet av denna utvärdering. 

Informant kommun G: Ja det är ju att göra den här företagspresentationen bättre 
så att man kan se större skillnad mellan utförarna. Hur de ska profilera sig för att 
underlätta valet. Det är inte så mycket mer. Det är inte så mycket om själva 
kundvalsmodellen att den ska göras bättre. För det är ju i huvudsak samtalet med 
brukaren som är information. Vi har ju gått ut med några annonser och det är 
ingen genomslagskraft alls på dem. De har ingen som helst betydelse. Utan det är 
det här samtalet. Och då är det viktigt att handläggarna är med… vi ska ju ha 
utbildning för handläggarna om vad de ska säga, den muntliga delen. Så att de 
får bättre riktlinjer och någonslags utbildning i vad de kan säga och vad de inte 
bör säga. 

I kommun S har man inga direkta planer för själva informationen om kundval till de 
äldre. Här handlar planerna snarare om en ny utformning av själva kundvalsmodellen. 

Men annars så finns det inga planer på utveckling av det här med 
informationsspridning? 

Informant kommun S: Nej det blir säkert om man gör om kundvalsmodellen. Då 
kommer det ju utvecklas mycket utifrån det då. Det är ju det vi tittar på nu. 

 Ni har ett sånt arbete som pågår? 

M: Njae det finns väl en diskussion hos nämnden om att när hemtjänstavtalen 
löper ut. Om man ska fortsätta med upphandling eller gör mer som Nacka och 
auktorisera. Det betyder att det skulle kunna komma in företag under löpande 
perioder hela tiden som blir godkända att utföra hemtjänst. Och då måste man ju 
vara mycket mer allert med broschyren så att säga.  
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Av de tre kommunerna är det alltså endast kommun G som har uttalade planer för att 
utveckla och förbättra informationen om kundval till de äldre. De andra två 
kommunerna anser att informationen fungerar bra och är därför mer avvaktande. 
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Analys 
Analysen utgörs av en jämförelse mellan resultatet av de tre kommunernas 
information om kundval och resultatet från avsnittet om tidigare forskning. Strukturen 
i analysen följer huvudrubrikerna i resultatdelen. Resultatet kommer med hjälp av 
nyinstitutionell organisationsteori analyseras utifrån likheter och skillnader i 
kommunernas organisering av information om kundval och resultatet av tidigare 
forskning. 

Analys av kundvalets utformning i de tre kommunerna 
Kommunernas argument för att införa kundval inom hemtjänsten är i stort sett samma 
argument som återges i tidigare forskning (Blomberg, 2004, s.Abstract; Timonen mfl, 
2006, s.455, 470-471). Ur ett marknadsperspektiv är syftet med kundvalsystem bland 
annat att skapa nya företagsmöjligheter i kommunen. Ur ett användarperspektiv är 
syftet, enligt kommundokumenten, att öka den äldres inflytande över utförandet av 
den beviljade insatsen. I och med att kommunen säger att den äldre, om hon eller han 
inte är nöjd kan byta hemtjänstutförare, läggs ansvaret för kvalitetssäkringen av 
hemtjänstutförarna på den äldre (Edebalk & Svensson, 2005, s.16).  

Utformningen av kundvalet i de tre kommunerna skiljer sig från varandra på ett par 
punkter. Framför allt i fråga om entreprenörsmodell (Charpentier, 2002, s.49) samt 
om kundvalet är frivilligt eller obligatoriskt. I övrigt är kundvalsmodellerna i de tre 
kommunerna väldigt lika varandra.  

Även om utformningen av kundvalet i Sverige sker på kommunalnivå (Szebehely, 
2005, s. 16: Edebalk & Svensson, 2005, s.15) så styrs den till viss del av staten genom 
lagar och regleringar som kommunen måste följa. Exempelvis Socialtjänstlagens 
reglering av avgifter för hemtjänst samt god kvalité av insatser inom socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2007, s.13-14). Lagarna påverkar därmed hur utformningen av till 
exempel kvalitetskraven för utförarna kan se ut. Detta kan ses som en form av 
tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983, s.150-151). Kundvalsmodellerna 
blir lika varandra på grund av att det finns förväntningar och krav som måste 
uppfyllas för att få legitimitet för sin verksamhet. 

Analys av organiseringen av informationsansvar 
Det finns enligt informanterna en tydlig fördelningen av ansvar för information om 
kundval mellan förvaltningen och biståndshandläggarna. Uppdelningen av ansvar tas 
för självklar och bygger på hur nära olika yrkesgrupper står den äldre i det dagliga 
arbetet. Att biståndshandläggarna är de som står för den direkta kontakten med den 
äldre innebär för kommunerna att biståndshandläggarna fått ansvaret för den direkta 
muntliga informationen om kundval. Förvaltningen, som inte kommer i kontakt med 
den äldre i samma utsträckning, ansvarar för den tryckta informationen i form av 
utförarbroschyren. Innehållet i kommundokumenten visar tydligt att information om 
kundval från förvaltningen handlar om kundvalet ur ett marknadsperspektiv. Medan 
ansvararet för information om kundval ur ett användarperspektiv ligger hos 
biståndshandläggarna.  

Enligt tidigare forskning uttrycker biståndshandläggarna att de känner sig osäkra i 
sin roll som informatörer och att tiden för att informera ofta är knapp (Hjalmarsson, 
2003, s.6-7). Informationen om kundval ges ofta vid första mötet i samband med 
biståndsbedömningen. Möjligheterna för den äldre att då ta till sig information 
påverkas både av deras hälsotillstånd och förändrade levnadssituation (Edebalk & 
Svensson, 2005, s.53-55). Resultatet från tidigare forskning gör att man kan 
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ifrågasätta att kommunerna lägger så stort ansvar för information om kundval på 
biståndshandläggarna. Men denna aspekt finns inte med i kommunernas reflektion 
över hur man delat upp ansvaret för att informera om kundval. Man kan därför dra 
slutsatsen att kommunerna följer rationaliserade myter om informationsansvar 
(Johansson, 2006, s.19). Att biståndshandläggarna är den bäst lämpade yrkesgruppen 
att informera om kundval verkar endast grunda sig på att de står den äldre närmast i 
det dagliga arbetet. Ansvarsuppdelningen ser lika ut i alla tre kommuner och ingen av 
informanterna ifrågasätter ordningen.  

Men det finns andra förslag. Edebalk och Svensson föreslår till exempel en lösning 
med ”care manager” eller ett personligt ombud, som skulle göra att 
biståndshandläggarna slapp rollen som informatörer (2005, s.84-85).. Dessa ”care 
manager” skulle vara frikopplad från myndighetsutövningen och på så sätt vara en 
neutral länk mellan utförare och myndighet. Deras uppgift skulle vara att guida den 
äldre genom hela vård- och omsorgsprocessen. Men eftersom biståndshandläggarna 
redan har en nära kontakt med den äldre har det i stället blivit den legitima lösningen. 
En ny yrkesgrupp skulle dessutom antagligen ta lång tid att etablera ett förtroende för. 

Analys av utformningen av informationen 

Homogenisering 
I de kommunala dokumenten om kundvalets utformning nämns bara kortfattat vad det 
är biståndshandläggarna och förvaltningen egentligen ska informera om. 
Sammanfattningsvis gäller för alla tre kommunerna att förvaltningen ska presentera 
information om de olika utförarna i en broschyr som ska finnas tillgänglig för den 
äldre inför valsituationen. I utformningen av det tryckta materialet beskriver 
kommunerna att de influerats mycket av kommuner som varit föregångare inom 
utformningen av kundval. Samtliga kommuner har tittat på hur Nacka kommun gått 
tillväga. Utformningen av utförarbroschyrerna är i alla tre kommuner därmed ganska 
lika.  

DiMaggio och Powell (1983, s.151-152) menar att det är osäkerhet som leder 
organisationer till att imitera andra redan framgångsrika organsiationer inom samma 
organisatoriska fält, mimetisk isomorfism. Kommunerna har en målsättning att 
uppfylla men är osäkra på vilken utformning av kundval som är bäst. Att göra som 
andra kommuner med redan erkända och etablerade kundvalsmodeller blir då en 
säkerhet för att få legitimitet för sin egen kundvalsmodell.  

Johansson (2006, s.29) menar att organisationer inom ett organisatoriskt fält 
strävar efter en organisatorisk identitet. Man har en bestämd uppfattning om vem man 
är och vad man sysslar med. Organisationen vill därför gärna jämföra sig med sina 
förebilder för att få legitimitet men man vill samtidigt vara unik. När de tre 
kommunerna inför genomförandet av kundval låter sig influeras av andra kommuners 
kundvalsmodeller gör de enligt Johansson en översättning av tidigare idéer till lokala 
förhållanden och förväntningar. Problemet uppstår dock när nya organisationer 
genomgående utformar sina verksamheter från redan etablerade organisationer 
eftersom variationen av organisationer därmed blir relativt liten (DiMaggio & Powell, 
1983, s.151-152). Utifrån detta kan man se hur kommunernas tillvägagångsätt i 
utformningen av sina kundvalsmodeller gör dem likformade varandra. De har alla tre 
influerats av andra kommuner och valt att ta med de delar som passar för deras lokala 
förhållanden. Man har alltså gjort en anpassning, men eftersom alla tre kommuner har 
hämtat inspiration från samma källor blir utfallet att de ändå liknar varandra. Fördelen 
med detta är att kommunen får legitimitet för sina kundvalsmodellerna eftersom de 
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känns igen av organsiationer kommunerna är beroende av, till exempel privata 
utförare.  

Särkoppling 
För att konkurrensen mellan utförare ska fungera på ett bra sätt krävs att de äldre som 
ska välja utförare har tillgång till god information (Svensson & Edebalk, 2006, s.6-8). 
Kommunens ansvar för information förtydligas även i kommundokumenten från de 
tre kommunerna. Informationen från kommunen ska enligt informanterna innehålla 
detaljerad fakta om utförare, kundvalsmodellens utformning och vad kundvalet 
betyder för den äldre. Av dokumenten som kommunerna skickade in, innehöll en 
majoritet av dokumenten information riktade framför allt till privata utförare av 
hemtjänst och kommunens tjänstemän. Dokument med information riktad till den 
äldre utgjordes i princip bara av utförarbroschyren. Intressant att notera är att ingen av 
utförarbroschyrerna innehöll information om avgifter, något som två av kommunerna 
lyfter fram som viktig information. Av informanternas uttalanden får man anta att 
denna information i stället förmedlas av biståndshandläggarna. 

Information utöver utförarbroschyren utgörs enligt kommunerna av den muntliga 
information som biståndshandläggarna förmedlar till den äldre i det enskilda mötet. 
Men riktlinjerna för vad informationen ska innehålla är i de kommunala dokumenten 
relativt vagt formulerade. Det betyder att den information om kundval som når fram 
till de äldre till stor del beror på hur den enskilde biståndshandläggaren agerande.  

Bristen på information till biståndshandläggarna för därför med sig en risk att 
biståndshandläggarna gör en särkoppling mellan organisationens formella arbetsätt 
och det praktiska arbetssättet (Johansson, 2006, s.20). Detta kan man sätta i relation 
till biståndshandläggarnas osäkerhet som informatörer (Hjalmarsson, 2003, s.6-7) och 
den äldres upplevelse av att inte får tillräcklig information för att kunna göra sitt val 
av utförare (Szebehely, 2005. s,17). Om biståndshandläggaren själv bestämmer hur 
informationen om kundval förmedlas riskerar informationen till den äldre att bli 
subjektiv och viktig information når kanske inte fram. 

Kommun G presenterar en lösning på problemet när de konstaterar att 
biståndshandläggarna behöver utbildning och tydligare riktlinjer när det handlar om 
hur de ska informera den äldre.  

Analys av utvecklingsarbetet 
Kommunerna, med vissa undantag från kommun G, betonar i intervjuer och 
dokument vikten av neutralitet i informationen om kundval. Speciellt anses det viktigt 
att biståndshandläggarna är neutrala när de presenterar utförarna.  
Ur ett marknadsperspektiv kan man tänka sig att det är viktigt att informationen om 
utförarna är neutral för att inte påverka konkurrensen om ”kunderna”. Men ur ett 
användarperspektiv är det viktigt att informationen ger möjlighet till tydliga 
jämförelse (Svensson & Edebalk, 2006, s.7-8).  

Som redan konstaterats visar tidigare forskning att den äldre anser att 
informationen om kundval är bristfällig, speciellt informationen om skillnaderna 
mellan utförarna, (Szebehely, 2005. s,17; Edebalk & Svensson, 2005, s.50; 
Hjalmarsson, 2003, s.6). Men att informationen om kundval skulle vara bristfällig 
upplever inte kommunerna A och S (Noteras bör att kommun A ännu inte gjort någon formell 
utvärdering av sin kundvalsmodell. Uttalandet bygger därför enbart på en upplevelse av hur 
situationen är). Kommunerna anser att informationen är bra och att de äldre är nöjda. 
Informationen om kundval behöver därför inte heller utvecklas och det är ingenting 
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kommunerna arbetar med. Kommun G hade tidigare samma uppfattning om 
neutralitet men har efter en utvärdering av kundvalsmodellen tänkt om.  

Jämför man kommunernas uppfattningen om kravet på neutralitet med de äldres 
uttalade behov av tydligare information, verkar neutraliteten vara en rationaliserande 
myt som kommunerna anammat (Johansson, 2006, s.19). Varken kommun A eller S 
har gjort en ordentlig utvärdering på hur just informationen om kundval till de äldre 
fungerar. Ingen av de tre kommunerna har någon avsatt kommunikation mellan 
kommunen och den äldre där specifika frågor om kundvalsmodellen kan diskuteras. 
Ingen av kommunerna har heller, information om kundval som en speciell fråga i sina 
brukarenkäter. Den enda kommunikation som sker mellan kommunen och den äldre 
är den i mötet mellan biståndshandläggaren och den äldre. Kommunernas utformning 
av information grundar sig istället på institutionella krav på neutralitet. Utformningen 
av kundvalsmodeller har skett utifrån hur det ser ut i andra kommuner mimetisk 
isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983, s.151-152). Man kan anta att kommunerna 
som influerat utformningen av kundvalsmodellerna, även de har mer fokus på ett 
marknadsperspektiv än ett användarperspektiv i sin utformningen av informationen 
om kundval.  

Kommun G har å andra sidan genom kommunikation med biståndshandläggarna, 
uppmärksammat att de äldre i kommunen upplever brister i informationen om 
kundval. Kommunens slutsats är därför att informationen behöver innehålla mer 
skillnader för att underlätta jämförelsen mellan utförare i utförarbroschyren. En 
slutsats som stärks av resultatet från tidigare forskning (Svensson & Edebalk, 2006, 
s.7-8). Kommun G fokuserar i och med detta på ett användarperspektiv på ett helt 
annat sätt än kommunerna A och S gör. Kommun G bryter här mot teorin om 
mimetisk isomorfism när de väljer att utveckla kundvalet utifrån egna värderingar av 
lokala behov hos de äldre i sin kommun.  

I analysen har jag inte funnit några kopplingar till begreppet om normativ 
isomorfism. Anledningen kan vara att normativ isomorfism mer speglar lika 
beteenden hos en yrkesgrupp. Analysen har mer handlat om likheter i strukturer 
mellan kommunernas organisationer. 
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att studera på vilket sätt kommunerna arbetar med 
information om kundvalet? Hur informationsspridningen om kundval är organiserad 
samt hur ansvaret för spridningen av informationen ser ut?  
Sammanfattningsvis kan man säga att kommunerna i studien har ett passivt 
förhållningssätt till arbetet med information om kundval till de äldre. Kommunernas 
organisering av information om kundval är till största del utformad ur ett 
marknadsperspektiv. I kommunernas dokument förtydligas i detalj kvalitetskrav och 
förutsättningar för att bli godkänd som utförare. Men information om vad kundvalet 
innebär för den äldre pensionären beskrivs bara kortfattat. Kommunerna lägger istället 
ett mycket stort ansvar för information om kundval på biståndshandläggarna. Man 
förlitar sig på att kommunikationen mellan biståndshandläggaren och den äldre i 
samband med biståndshandläggningen är tillräcklig. Samtidigt får 
biståndshandläggarna få instruktioner om hur de ska arbeta som informatörer. I 
kommundokumenten står bara att biståndshandläggarna ska lämna över 
utförarbroschyren och informera om kundvalet. Informanterna ger heller inga 
egentliga svar på vad biståndshandläggarna verkligen säger när de informerar. 
Koncentrationen i utformningen av informationen ligger på att den ska vara neutral så 
att de privata utförarna ska kunna konkurrera på samma villkor som verksamheterna i 
kommunens egen regi. Att kommunerna fokuserar mer på marknad än på användarna 
av kundvalssystemet blir därmed tydligt.  

Det framstår som om kommunerna inte bryr sig om hur de äldre förstår kundvalet. 
Ingen av kommunerna har gjort någon utvärdering där man frågat pensionärerna om 
hur information om kundvalet når ut till de äldre. Ingen av kommunerna använder sig 
av något egentligt forum för kommunikation mellan kommunen och den äldre i frågor 
som rör hur kundvalssystemet fungerar. Kommunernas brukarundersökningar skulle 
kunna vara ett sådant forum men där ställs inga sådana frågor. Ingen av kommunerna 
uttrycker heller något behov av att kommunicera med de äldre om kundval inom 
ramarna för ett sådant forum. Två av de tre kommunerna anser att den information 
som finns är bra och att kommunikationen mellan biståndshandläggaren och den äldre 
är tillräcklig. Information om kundval till de äldre är därför ingenting som kommunen 
arbetar med. Man har i de tre kommunerna en gång gjort ett informationsmaterial vid 
införandet av kundvalssystemet och det är det som används. Informationsmaterialet 
uppdateras bara om det sker förändringar i till exempel kontaktuppgifter. Sedan har 
man lämnat över allt ansvar för information till biståndshandläggarna.  

Kommunerna har alltså i stor sett ingen insikt om hur utformningen av information 
om kundval påverkar de äldre. Här kan man dra en parallell jämförelse till andra 
branscher där man gör kundundersökningar för att utveckla varan för kundens bästa. 
Kunden är ju i det här fallet den äldre, men det är ingen av kommunerna som på ett 
organiserat sätt frågar ”kunden” hur den upplever situationen. Målsättningen med 
införande av kundval inom hemtjänst är hos de tre kommunerna att öka inflytandet för 
den äldre genom eget val av utförare. Men när man inte lägger ner något arbete på att 
utveckla informationen så att den blir så bra som möjligt för den äldre är frågan vad 
som händer med valfriheten. Hur ska man kunna känna att man kan påverka när det 
inte finns tillräcklig information att göra ett rationellt och aktivt val?  

Bara en av kommunerna uttrycker att de vill utveckla informationen för att 
underlätta för den äldre. Arbetet med information om kundval går i kommun G ut på 
att bli bättre på att tydliggöra skillnader mellan utförarna och även utbilda 
biståndshandläggarna i rollen som informatörer. Man har märkt att informationen 
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fungerar dåligt och går därför ifrån institutionaliserade strukturer om hur 
utformningen av information om kundval bör se ut.  

Min tanke inför uppsatsen var att kommuner med målsättningen att öka den äldres 
inflytande borde vara intresserade av att ge pensionärerna ett så bra valunderlag som 
möjligt. Frågan om tillgänglig och relevant information borde rimligtvis vara något 
kommunerna arbetade med tänkte jag. Men studien visar att kommunerna prioriterar 
annorlunda.  

Ansvaret för information om kundval till den äldre har kommunerna helt lagt på 
biståndshandläggarna utan vidare instruktioner än att hålla på neutraliteten. Men man 
kan ju spekulera kring hur kommunerna kan veta att biståndshandläggarna verkligen 
är neutrala när de informerar. Enligt en undersökning av kundvalets effekter inom 
Stockholms stad 2002 (Charpentier, 2004, s.16-17) ansåg en majoritet av utförarna att 
biståndshandläggarna agerat neutralt. Men det är ju egentligen bara en upplevd känsla 
av neutralitet. Vad biståndshandläggaren gör eller säger i det enskilda mötet har 
hittills inte framkommit i någon studie. Det kan ju finnas egna intressen eller värn om 
den äldre som gör att biståndshandläggarna påverkar den äldres i dennes val. Att 
biståndshandläggaren arbetar med många utförare tar tid och då kanske man leder den 
äldre att välja den utförare som man redan arbetar mycket mot. Eller så kanske man 
leder den äldre att undvika utförare som biståndshandläggaren vet har sämre rykte än 
andra. Jag vill med detta inte svartmåla en hel yrkesgrupp. Säkerligen gör de allra 
flesta ett bra arbete utifrån givna riktlinjer men min tidigare arbetserfarenhet vittnar 
om att alla biståndshandläggare inte alltid resonerar helt neutralt när de informerar om 
kundval. 

Slutsatser 
Kommunerna säger i de kommunala dokumenten att de har ett informationsansvar 
men resultatet visar att två av tre kommuner i undersökningen inte anser att frågan om 
information till de äldre är något som kommunen behöver arbeta med.  

Den tredje kommunen har reflekterat över att det finns brister i informationen om 
kundval men uppgifterna är hämtad från biståndshandläggarna, inte från 
pensionärerna. I och med att ingen av kommunerna tar upp frågan i sina 
brukarundersökningar finns alltså inte hos någon kommun en kommunikation med 
den äldre om hur kundvalet fungerar.  

Bristen på förståelse för behovet av utveckling av information om kundval till de 
äldre tyder på att kommunerna inte följt med i forskningen som riktar in sig på 
kundvalets påverkan ur ett användarperspektiv. Kommunerna har koncentrerat sig på 
utvecklandet av kundvalssystemet ur ett marknadsperspektiv för att det är den rådande 
trenden inom det organisatoriska fältet kommunerna befinner sig inom. Arbetet med 
information om kundval till de äldre anses inte lika viktigt. Kommunerna byter 
erfarenheter med varandra men glömmer bort vem kundvalet riktar sig till. 
Undantaget är kommun G som konstaterat att kommunen måste bli bättre på att 
informera de äldre om kundval inom hemtjänst. Kommun har likväl inte tagit del av 
tidigare forskning utan menar att man funnit problemet efter en lokal utvärdering. 
Men genom att satsa på att åtgärda problemet visar de på att de prioriterar den äldre 
framför marknaden. De går alltså emot rådande institutionella förväntningar och krav 
på neutralitet i utformnigen av information om kundvalet. Normer som sätter 
utförarna och markanden i centrum. 
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Metodens för- och nackdelar  
Jag kommer här framförallt att diskutera hur vald metod har fungerat för att besvara 
uppsatsens frågeställningar och hur metoden har påverkat resultatet. Avsnittet är alltså 
mer ett resonemang om metodens för- och nackdelar i relation till uppsatsens syfte än 
generella för- och nackdelar med metoden i sig. 

Metoden med informantintervjuer har fungerat bra så tillvida att informanterna 
kunnat ge kommunen en röst. Alternativet att enbart studera dokument från de tre 
kommunerna hade, med facit i hand, inte fungerat. En sådan studie skulle ha resulterat 
i väldigt lite data och det hade varit svårt att besvara frågeställningarna utifrån enbart 
dokumentanalyser. Att bara göra informantintervjuer hade antagligen fungerat bättre 
eftersom man i en intervjusituation kan ställa följdfrågor till de svar informanterna 
ger. I en dokumentanalys kan man inte ställa så många följdfrågor. Dokumentet 
innehåller ju bara den begränsade text som står där. Men risken med 
informantintervjuer är att personen som intervjuas uttrycker egna åsikter och därmed 
inte svarar som representant för kommunen. Det hände att informanter i 
undersökningen i vissa fall gjorde just detta.   

Metoden att både ha informantintervjuer och dokumentanalys har därmed gjort att 
bilden av hur kommunerna arbetar med information om kundval, har blivit tydligare. 
Metoden bekräftas även av Esaiasson som menar att informantintervjuer gärna bör 
kompletteras med annan dokumentation för att styrka slutsatsen (2007, s.296).  

Uppsatsens bidrag till forskningen om kundval inom hemtjänsten 
Kommunernas arbete med information om kundval har i tidigare forskning varit ett 
blankt fält. Jag anser därför att uppsatsen resultat bidrar med en ny infallsvinkel i 
ämnet kundval. Uppsatsens resultat bidrar till ökade kunskaper om kundval ur ett 
användarperspektiv där tidigare forskning har dominerats av studier om kundval ur ett 
marknadsperspektiv. 

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har det kommit upp frågeställningar som jag av 
utrymmesbrist inte kunnat tagit med, eller som krävt en helt egen studie. Bland annat 
kom frågan om biståndshandläggarnas neutralitet i informationen om kundval upp 
som en intressant frågeställning. Tidigare studier har visat att utförarna upplever att 
biståndshandläggarna är neutrala (Charpentier, 2004, s.16-17) men det har mig 
veterligen inte gjorts någon studie på om de verkligen är det. Min egen förförståelse 
om hur biståndshandläggare resonerar säger mig att neutraliteten ibland förbises för 
andra intressen. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att genom deltagande 
observation göra en studie av hur biståndshandläggarna informerar den äldre om 
kundval.  

En annan frågeställning som kommit upp är varifrån till exempel Nacka, som är en 
förebildskommun för många andra kommuner i utformningen av kundvalsmodeller, 
hämtar sin inspiration. Att studera till exempel Nacka kommuns utformning av 
kundval i förhållande till att kommunen är en förebildskommun vore intressant. Jag 
valde medvetet att inte ta med Nacka i studien just för att kommunen varit föremål för 
så många tidigare studier men under arbetets gång har jag ändå undrat vad Nacka 
skulle svara på frågorna jag ställde till de tre övriga kommunerna.  

En tredje frågeställning är om den politiska majoriteten i kommunen har någon 
betydelse för utformningen av kundvalsmodellen. Får användarperspektivet mer eller 
mindre plats beroende på politisk majoritet?  

38  



Jag har även funderat på perspektiv som genus och etnicitet som infallsvinkel för 
fortsattforskning. Ett problem med information till de äldre är hur man når ut till 
personer som inte talar eller förstår svenska. Hur arbetar kommunerna med denna 
problemställning? Ur ett genusperspektiv skulle man kunna göra en diskursanalys av 
vilka ord och uttryck som används i informationen om kundval. 
För övrigt stämmer jag in i vad tidigare forskningsöversikter redan konstaterat 
(Edebalk & Svensson, 2005; Szebehely, 2005). Det behövs över huvudtaget mer 
forskning om kundval inom äldreomsorgen som riktar in sig på hur kundvalssystemet 
påverkar de äldre och andra användare inom systemet.  
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Bilagor 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Under min utbildning på Socionomprogrammet vid Stockholms universitet med 
intriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade ingår under sista terminen att 
som examinationsarbete genomföra en vetenskaplig undersökning. Undersökningen 
kommer att resultera i en C-uppsats om 15 p som kommer presenteras och publiceras 
i januari 2008 på Socialhögskolan, Stockholms universitet samt på Internet. 

Studien kommer att vara inriktad på att öka kunskapen kring hur kommuner 
arbetar med informationsspridning till äldre personer om kundval inom hemtjänsten.  

 
För att kunna genomföra undersökningen ska jag studera dokument hos tre utvalda 
kommunerna som jag funnit via sökning på internet utifrån vissa bestämda 
urvalsfaktorer.  

Dokumenten ska röra organisering och strukturering av informationsspridning om 
kundvalet. Relevanta dokument kan vara riktlinjer om kundvalet eller 
fullmäktigebeslut om kundvalet där ansvarsfördelning och struktur om 
informationsspridning framgår. Jag behöver här hjälp från kommunen för att ta fram 
relevanta dokument. 

Jag ska även intervjua den person i kommunen som ansvarar för kundvalet. Syftet 
med intervjun är att få fördjupad information om kommunens organisering av 
kundvalet och deras tankar om informationsspridningen till de äldre om kundvalet. 

 
Jag skulle uppskatta om du som ansvarig för er kommun ville hjälpa mig att samla 

in den information jag behöver för genomförandet av min studie. Har du några frågor 
är jag glad att besvara dem. 

 
Mvh 
Emma Tegeland 
Mobil: XXXX 
e- post: XXXX 

 
Min handledare heter Kristina Larsson och är forkare på Äldrecentrum i Stockholm. 

 
 

All information kommer i uppsatsen behandlas och redovisas konfidentiellt. Uppgifter 
och information som kommer fram i undersökningen kommer inte att användas eller 
lämnas ut till kommersiella eller icke vetenskapliga syften. Uppgifter om personer och 
uppgiftslämnare i undersökningen kommer inte att användas för beslut eller åtgärder 
på ett sådant sätt som direkt kan påverka berörda parter och uppgiftslämnare.
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Etiska ställningstaganden. 
 
Under arbetet med uppsatsen kommer forkaren beakta etiska ställningstaganden med 
utgångspunkt från HSFR Forskningsetiska principer för humaniora och 
samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet ) 
 
Informationskravet – Forskaren har som syfte att undersöka hur kommuner arbetar 
med informationsspridning om kundval till pensionärerna som ska välja. 
Undersökningen ska leda till en C-uppsats i Socialt arbet vid Socialhögskolan 
Stockholms universitet. 
Informantens uppgift är dels att i en strukturerad intervju lämna information om 
kundvalets organisering i kommunen. Samt att lämna ut relevanta dokument rörande 
kundvalet i kommunen. Exempel på dokument kan vara riktlinjer, beslutdokument, 
förvaltningsprotokoll mm som rör arbetet med informationsspridning om kundvalet 
inom hemtjänsten.  
Informantens uppgift är att som representant för kommunen svara på frågor om  
hur är arbetet med informationsspridningen av kundvalet är strukturerat. 
 
Samtyckeskravet – Informanten deltar frivilligt i intervjun. Om informanten inte vill 
delta kommer forskaren att välja en annan kommun för att underlätta 
forskningsprocessen. Detta informeras informanten om. 
 
Konfidencialitetskravet – All information kommer enligt regel 5 och 6 i 
Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap behandlas på ett 
konfidentiellt sätt där informanterna och kommunerna kommer hållas anonyma i det 
redovisade materialet.  
 
Nyttjandekravet – Uppgifter och information som kommer fram i undersökningen 
kommer inte att användas eller lämnas ut till kommersiella eller icke vetenskapliga 
syften. Personer och uppgiftslämnare i undersökningen kommer inte att användas för 
beslut eller åtgärder på ett sådant sätt som direkt kan påverka berörda parter och 
uppgiftslämnare. 
 
 
Uppsatsen kommer att publiceras på Stockholms universitet Socialhögskolan samt 
finnas på Internet.
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Intervjuguide 
 
Personuppgifter 
Namn 
Befattning 
Arbetsuppgifter 
Antal år med ansvar för kundvalsfrågor 
När togs beslut om kundval i kommunen? När genomfördes det? 
 

Organiseringen av informationsspridningen 
1. Vart i organisationen ligger ansvarar för att information om kundvalet går ut 

till den äldre? Finns det olika ansvarsområden? 
2. Utformningen av information. Vad har varit viktigt att få med? Har ni haft 

några influenser utifrån om hur ni har tänkt när ni har utformat 
informationsspridningen? 

3. Utformningen av tryckt material. Hur har utformandet av 
informationsmaterialet gått till? Hur har man kommit fram till vad som ska stå 
i informationsmaterialet? Vem har utformat materialet? 

4. Utformningen av muntlig information. Vad innehåller den muntliga 
informationen? Vem ansvarar för den muntliga informationen? Varför? Finns 
det riktlinjer för hur den muntliga informationens ska förmedlas?  

 
Utvärdering  och utveckling av informationsarbetet 
5. Utvärdering av hur informationen tas emot. Har kommunen gjort någon 

utvärdering av hur de äldre tar emot informationen? Finns det någon 
kommunikation mellan kommunen och de äldre brukarna i frågan? ex 
brukarorganisationer som pensionärsråd mm. Om det finns en kommunikation 
hur ser den ut?  

6. Utveckling av information om kundvalet. Fattas det något i den information 
som går ut till den äldre i textmaterialet? Fattas det något i den muntliga 
informationen? Är utformningen av informationsspridningen om kundvalet 
något kommunen arbetar med? Finns det några planer för utveckling av 
informationsspridningen av kundvalet? Finns det influenser utifrån kommunen 
vad gäller utvecklingsfrågor? 

 
Övriga frågor: Vilket av materialet som sänts till mig är tillgängligt för den äldre? 
Särskilt riktat till den äldre? Hur gjordes urvalet? Hur många av de äldre är det som 
byter utförare?  
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