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Sammanfattning 
New Public Management (NPM) vågen, som bygger på ett marknadsorienterat synsätt, 
bidrog på 1990-talet till att privata aktörer välkomnades inom offentlig sektor. Lagen 
om valfrihet (LOV), trädde i kraft 2009, och många kommuner har infört LOV sedan 
dess. Det är valfritt för kommuner att införa valfrihetssystemet som LOV reglerar, dock 
finns förslag av föregående regering om ett lagtillägg att alla kommuner skall införa 
LOV. 

Det finns motstånd bland befolkningen mot vinster inom vård och omsorg, och debatt 
pågår kring privatisering. Det finns en pågående diskussion kring att valfrihetssystemet 
gynnar friskare personer som mer aktivt kan göra ett val.  

I vård och omsorg menar man ofta god kvalitet när man använder ordet kvalitet, och 
åtskilliga mätningar görs inom området.  

Har LOV bidragit till utveckling av svensk äldreomsorg, och har processerna 
påskyndats? Resultatet i denna studie visar inte på stora eller systematiska skillnader i 
upplevd kvalitet hos de som har valt privat eller offentlig hemtjänst. Det finns en oro att 
mer resursstarka individer gynnas i ett valfrihetssystem. Studier genomförda de senaste 
åren visar på att äldre vill kunna välja utförare av hemtjänst, även de som inte gjort ett 
aktivt val av utförare.  

Slutsats i denna litteraturstudie är att valfrihetssystem är positivt för utvecklingen av 
kvalitet inom såväl privat som offentlig äldreomsorg genom konkurrens och möjlighet 
för den enskilde att välja utförare. 

 

Nyckelord: kvalitet, äldreomsorg, hemtjänst, LOV, valfrihet, inflytande, NPM 
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Inledning 

Författarens val av ämne, grundar sig på många års yrkeserfarenhet inom vård och 
omsorg, och i synnerhet äldreomsorg. Till stor del har författarens anställningar varit 
inom kommunal verksamhet. 2011 anställdes författaren i ett privat företag, vilket 
bidrog till intresset av att lära mer om Lagen Om Valfrihet, (LOV), och hur detta system 
påverkar enskilda individer som är i behov av vård och omsorg. LOV ger äldre en 
möjlighet att välja utförare av hemtjänst, och har bidragit till diskussionen om kvalitet 
inom äldreomsorgen generellt.  

 
1. Bakgrund 

 
Under 1990-talet välkomnades privata aktörer inom offentlig sektor, och 2009 infördes 
LOV i Sverige med möjlighet för kommuner att införa valfrihetssystem.  
Socialtjänstlagen reglerar äldreomsorgens arbete för äldre och där betonas jämlikhet i 
levnadsvillkor och social trygghet. Diskussion pågår kring valfrihet och huruvida denna 
främjar eller motverkar Socialtjänstlagens mål, det finns även en oro över risken att 
valfrihet gynnar resursstarka individer. Till exempel Andersson & Kvist (2014) menar 
att det riskerar splittra den generellt utformade nordiska välfärden.  
 

1.1. Socialtjänstlagen, en målinriktad ramlag 
 
Ramlag innebär att lagstiftaren fastställer mål, och ger kommunerna eget ansvar att 
välja väg och medel för att uppfylla de fastställda målen. Den gamla Socialtjänstlagen, 
SoL (1980:620), trädde i kraft 1 januari 1982. Den nya Socialtjänstlagen (2001:453), 
vilar på samma grund som den äldre men är reviderad och rätten till bistånd har vidgats 
(Fahlberg, 2009). 
 
 
SoLs övergripande mål, och som ligger till grund för reglering av äldreomsorgen är; 
 
”1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas 
– ekonomiska och sociala trygghet, 
– jämlikhet i levnadsvillkor, 
– aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet”. 
(2001:453) 
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Alla utförare av vård och omsorg skall systematiskt säkra kvaliteten. Varje verksamhet 
skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), ha ett ledningssystem för ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Processer och rutiner för att säkra verksamhetens kvalitet skall 
identifieras och fastställas, detta gör varje verksamhet utifrån sina förutsättningar och 
processer, samt utifrån vilken verksamhet som bedrivs (Socialstyrelsen, 2011).  

För att bli beviljad bistånd enligt SoL behöver den äldre kontakta kommunens 
biståndshandläggare och göra en ansökan. Ett beslut fattas oftast på delegation av 
handläggare enligt 4 kap. 1 § SoL, oavsett vad den äldre har ansökt om för stöd. Om 
stöd beviljas i en kommun med LOV, kan den äldre göra ett val av utförare. Kommunen 
är skyldig att informera den enskilde om att han eller hon kan göra ett val av utförare, 
informera om de olika alternativen, och kommunen skall förhålla sig konkurrensneutral 
i denna process (1 kap. § 2, LOV).  
 
När utföraren får en beställning på beviljade insatser inom SoL påbörjas insatserna för 
den enskilde. Utföraren skall planera hur insatserna skall utföras tillsammans med den 
enskilde. Genomförandeplanen är viktig för den enskildes delaktighet, hur han eller hon 
önskar att hjälpen utförs. Självbestämmande och inflytande är viktiga faktorer för den 
enskilde, och som också är viktiga för den upplevda kvaliteten. Att den enskildes 
förväntningar uppfylls beskriver Edvardsson & Westlund (1998) som kundupplevd 
kvalitet. Genomförandeplanen skall följas upp, när den äldres behov och önskemål 
ändras, eller så fort ett nytt beslut är fattat av handläggare eller minst var sjätte månad. 
Vid förändring i den äldres behov eller tillstånd är personalen skyldig att dokumentera, 
och beroende på vad som är avtalat med den äldre, höra av sig till anhöriga, enhetschef 
och sedan vidare till beställaren, så att en omprövning kan ske (Föreskrifter och 
allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, SOSFS 2006:5).  
 
Nedan följer ett förtydligande i SoL, den nationella värdegrunden, som kom till i lagtext i 
SoL 1 januari 2011, efter riksdagsbeslut våren 2010. Syftet med ett förtydligande var att 
förstärka att ”få vara den man är” genom självbestämmande, individanpassning och 
delaktighet. Krav på god kvalitet fanns sedan tidigare i SoL, men framhålls i värdegrunden 
vilket ger en förstärkning till kvalitetskraven (Blennberger & Johansson, 2010). 
 
5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453):  
 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)”.  
 

 
I den nationella värdegrunden står att äldreomsorgen behöver värna och respektera den 
äldres rätt till bland annat privatliv, kroppslig integritet och självbestämmande. I det 
ryms bemötandet av den enskilde. Bemötande är en mycket viktig faktor för den 
enskildes välbefinnande. Brukarundersökningar visar på vikten av ett gott bemötande 
(Socialstyrelsen, 2013 & 2014). En studie av Harrefors, Sävenstedt & Axelsson (2009) 
syftade att ta reda på vad äldre anser viktigt när de är i behov av vård. De kom fram till 
att det som äldre betecknar som viktigast är att bli behandlade med respekt, och att bli 
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sedda som en unik person. Studien visar att god vårdkvalitet är beroende av personalens 
förmåga att skapa relationer.  
 

1.2. Kvalitet 
 
Ordet kvalitet kommer från latin och betyder detsamma som egenskap eller 
beskaffenhet (Nationalencyklopedin). Men, kvalitet förstås ofta som god kvalitet, varför 
dessa båda ord kan tyckas inte stämma överens med betydelsen av ordet kvalitet. God 
kvalitet är begreppet som används inom äldreomsorgen för mätning av äldres upplevda 
kvalitet, till exempel i brukarundersökningar. Således är det tänkbart att man i 
diskussionen kring kvalitet inom vård och omsorg, i stället skulle kunna använda god 
kvalitet som kvalitetsbenämning. 
 
Inom vård och omsorg kan det vara extra svårt att bedöma den upplevda kvaliteten. 
Edvardsson & Westlund (1998, s.66) tar upp begreppet kundupplevd kvalitet. Som ett 
mått på detta använder de ett begrepp de funnit inom forskning, där den kundupplevda 
kvaliteten är hög när individens förväntningar uppfylls. Mer än nöjd är således 
individen om den upplevda kvaliteten överstiger förväntan. Inom äldreomsorgen menar 
dessa författare att myndigheter och verksamheter skapar förväntningarna hos den 
enskilde genom information.  
 
Donabedian (1966), beskriver kvalitetens svårdefinierade begrepp inom sjukvården, och 
tar upp att kvalitet står för ett värde av mål som uppnåtts. Donabedian beskriver att den 
upplevda kvaliteten inte behöver stämma med medicinska uppnådda kvalitetsmål. 
Donabedian (1988) förknippas ofta med en modell som han delade in i tre områden; 
struktur, process och resultatkvalitet (Calltorp & Maaths, 2010, s.16). Modellen 
utvecklades i syfte att mäta vårdkvaliteten, och utfallet förväntades ge resultat i form av 
patientsäkerhet och säker vård.  
 

1.3.  ”Privatisering” och LOV 
 
1862 skiljde man i Sverige de kyrkliga aktiviteterna från de borgerliga genom 
lagstiftning om kommuners uppgifter. Inledningsvis efter detta var att sjukvård och 
fattigvård var de viktigaste åtagandena i kommunerna som med tiden har slagits 
samman och minskat från cirka 2500 till 290 fram till 1970-talet. 1992 reformerades 
den befintliga kommunallagen. Kommunallagen innebär i stora drag att kommunen 
själv tar hand om uppgifter, såsom skola och äldreomsorg, som berör kommunen och 
invånarna (lokaliseringsprincipen) (Bengtsson, 2010).  
 
Privatisering inom offentlig sektor började diskuteras mer intensivt på 1980 talet. Under 
1990 talet började kommuner så smått att upphandla delar av offentlig sektor, såsom 
äldreboenden. 1990 talet var en svår period ekonomiskt i Sverige. Mål- och 
resultatstyrning (senare också resultatstyrning) utvecklades på 1990 talet. 
Äldreomsorgen kräver stora resurser, varför man under 1990 talet började se över och 
skära i kostnader. Kommunallagsreformen 1992 gjorde det möjligt att separera 
beställare och utförare, samt att tillåta privata företag som utförare. Denna lagändring är 
formell grund till privata utförare inom offentlig sektor (Hartman, 2011). Enligt New 
Public Management (NPM, se nedanstående avsnitt) är konkurrens centralt, även 
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styrning och resultat är viktiga delar av detta synsätt.  Till följd av nedskärningar under 
1990 talet och i samband med NPM vågen, välkomnades privata aktörer alltmer inom 
äldreomsorgen.  
 
Mellan 1993 och 2000 växte andelen privata aktörer inom äldreomsorgen, från 1 % till 
10 % (Stolt & Winblad, 2009). Motiven till att bjuda in privata aktörer på marknaden är 
argument och studier som talar för ett lärande mellan olika företag, samt att erbjuda 
individen möjligheter till ett val utifrån brukarfokus, samt tro på minskade samhälleliga 
kostnader (ökad effektivitet). LOV trädde i kraft 2009. Syftet var att kommuner skulle 
stimuleras till att införa kundval. Valfrihetssystem innebär att medborgare kan välja 
utförare inom vård och omsorg, att utbudet i och med detta anpassas till den enskilde 
och kvalitet därmed främjas (Hjalmarsson & Wånell, 2013). Alla utförare som lever upp 
till kommunens krav, får etablera sig och utföra hemtjänst inom LOV (kap 5§1). 
Kommunen upprättar ett så kallat förfrågningsunderlag, med kravspecifikation på 
utförare (kap 2 § 1). LOV innebär att kommuner som infört detta är skyldiga att lämna 
information om de olika utförarna till de som erbjuds välja utförare av hemtjänst (kap 
9§1). 129 kommuner hade 2012 i oktober infört LOV. Ett år senare hade 181 kommuner 
infört LOV (SOU 2014:2). 121 av 290 kommuner 2014 anger att de har enskilda 
utförare av hemtjänst, jämfört med 86 stycken 2013 (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Benämningen av privata utförare, är ofta ”privatisering av vård och omsorg”, men 
hemtjänstinsatser som utförs av privata företag i Sverige skall uppfylla offentliga krav, 
och följas upp. De privata företagen arbetar således på uppdrag av stat, landsting och 
kommun. Även ersättningen för utförda tjänster är offentligt finansierad. I Sverige skall 
alla som är behov av vård och omsorg inom SoL, ges bistånd oavsett inkomst. I artikeln 
av Stolt, Blomqvist & Winblad (2011) använder begreppet contracting, som egentligen 
är mer rättvisande inom vård och omsorg i Sverige, då finansieringen av äldreomsorg i 
huvudsak är offentlig. Det finns stora politiska skillnader i synen på privat vård och 
omsorg mellan olika partier. Rent generellt kan man se att socialistiska partier vill se 
offentligt drivna verksamheter finansierade i huvudsak av skatter. De borgerliga 
partierna tror på privata alternativ och konkurrens (Hartman, 2011), och förespråkar ett 
valfrihetssystem. De införde 2009 LOV som en möjlighet för kommuner att 
konkurrensutsätta delar av äldreomsorgen. En utredning som tillsattes av den 
föregående alliansregeringen, SOU 2014:2, föreslår att samtliga kommuner inför LOV.  
 

1.4. New Public Management 
 
NPM myntades som begrepp på 1980 talet, dess förespråkare ville se ett mer 
marknadsorienterat arbetssätt inom offentlig sektor, som sedan blev alltmer vanligt 
under 1990-talet och senare. Det huvudsakliga kännetecknet för NPM är uppfattningen 
att konkurrens leder till effektivitet och utveckling. En annan viktig grund i NPM är 
tanken att offentlig verksamhet bör delas upp i beställare- utförare vilket gör att en ökad 
konkurrens kan leda till ökad effektivitet. Att arbeta mot bland annat ekonomiska mål 
har blivit allt viktigare, och det läggs mer fokus på detta än på regler. Huvudsakliga 
kännetecken för NPM är; betoning av ledarrollen, framför traditionell chefsroll, 
konkurrens, slutprodukt- resultat, uppfyllelse av mål, kunden i centrum, alla medborgare 
ses i princip som kunder på en marknad,ökad effektivitet till följd av konkurrens 
(Bengtsson, 2010, s.123). 
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Neoliberalism är ett begrepp som beskriver en ny liberalism, ett marknadsorienterat 
synsätt och inom detta begrepp brukar NPM nämnas. Andersson & Kvist (2014) tar upp 
det som de menar syftet med LOV, ett led i att effektivisera, skapa högre kvalitet och 
även göra vårdyrket mer attraktivt genom att ge möjligheter att starta eget. I studien 
identifierar de dock även problem med LOV såsom att äldre med dålig hälsa förväntas 
välja på en marknad, något som författarna menar inte är förenligt med personlig 
omvårdnad. Författarna menar att neoliberalismen istället gör att vi får större skillnader 
i vård och omsorgskvalitet, samt sämre arbetsvillkor för de som arbetar inom yrket, 
särskilt kvinnor.  
 
Motiven för att privatisera, erbjuda privata aktörer inom äldreomsorgen, beskrivs av 
Stolt & Winblad, (2009), som ett led i NPM vågen att effektivisera och även förbättra 
kvaliteten inom området. Kvalitet har länge varit centralt inom offentlig sektor och har 
blivit alltmer i fokus. NPM som modell infördes i praktiken på 1990 talet, med ett mer 
kundorienterat synsätt har gjort ämnet än mer centralt. (Lindgren, 2013). 
 
2. Problemformulering  
 
Ett mer marknadsorienterat synsätt har växt fram inom offentlig sektor under de senaste 
årtiondena. LOV infördes 2009, med huvudsakligt syfte att erbjuda individer som 
beviljats bistånd inom SoL möjligheter till val av utförare inom till exempel hemtjänst. 
Socialtjänstlagen reglerar äldreomsorgen och målen är bland andra jämlikhet i 
levnadsvillkor, delaktighet, social och ekonomisk trygghet. Författaren önskar utifrån 
denna bakgrund undersöka om valfriheten och konkurrensen påverkar utvecklingen av 
svensk äldreomsorg. 
 

3. Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om införande av LOV bidrar till utvecklingen 
av äldreomsorgen, och framför allt hemtjänst, i Sverige. 
 

4. Metod  
 
4.1. Metod 
 
Metod för att nå syftet i denna uppsats är en litteraturstudie med granskning av artiklar, 
rapporter och utvärderingar. En systematisk litteraturstudie bygger på vetenskapliga 
artiklar och rapporter från primärkällor, det vill säga de är skrivna av författare som 
själva utfört forskningen (Axelsson, s.204) men den här litteraturstudien innehåller 
också källor såsom FoU- och myndighetsrapporter. Två frågor som ställs vid en 
litteraturstudie är; vilka databaser skall sökas i, och vilka sökord skall användas 
(Axelsson, s. 208), författaren har sökt i databaser utifrån inriktningarna vård och 
samhällsvetenskap. Sökorden svarar mot syftet. Eftersom det finns många artiklar i 
databaser, har sökorden begränsats, för att få fram relevanta artiklar till avgränsat ämne. 
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4.2. Data 
 
Data använt i studien är artiklar, rapporter och utvärderingar, samt en kompletterande 
intervju med en expert inom LOV. De personer, 65 år och äldre, som är brukare av 
äldreomsorg, omnämns i uppsatsen antingen som individen eller den enskilde. 
 
 
4.3. Datainsamling av vetenskapliga artiklar 
 
Författaren har valt artiklar inom ramen för frågeställningen; hemtjänst, privatisering 
och kvalitet, för att få en helhetsbild av ämnet. Sökorden använda för sökning i 
databaserna Cinahl, Sage Journals och Medline är; NPM, homecare, health policy, 
quality, elderly, choice och Sweden då dessa ord har direkt samband med valt ämne. 
Inledningsvis använde författaren homecare, quality, elderly, choice och Sweden och 
två av databaserna; Cinahl och Medline, och då antal träffar var begränsade, lades till 
sökorden health policy och NPM samt databasen Sage Journals. De databaser författaren 
har valt att söka i, är baser med artiklar inom vård och omsorgsområdet och 
samhällsvetenskap. I basen Sage Journals har sökord begränsats till NPM, elderly, och 
Sweden för ett smalare urval. Sökningarna har gett 723 träffar totalt i baserna på artiklar, 
se nedan tabell (1). Trots detta stora antal träffar har inte många artiklar varit 
användbara då de antingen varit för gamla (äldre än 2008) eller inte svarat mot syftet. 
Således har endast ett begränsat antal, nio, använts. Dessa uppfyller krav på den 
information författaren efterfrågar för att uppnå syftet, till exempel studier om den 
enskildes uppfattning av valfrihet. Författaren har på grund av få relevanta artiklar, 
kompletterat med andra källor för att nå önskat resultat i studien. Tabellen nedan visar 
på det faktiska urvalet av artiklar.  
 
4.4. Urval 
 
Författaren har exkluderat artiklar som inte svarar mot ställd frågeställning. Urvalet har 
skett utifrån publiceringsår, för att spegla valfriheten inom svensk äldreomsorg, och 
artiklar äldre än 2008 har direkt vid sökträff sållats bort. Efter sållning har ungefär 20 
artiklar övergripligt lästs igenom. Efter relevans har dessa sedan sållats bland, för att 
göra ett urval av de artiklar som svarar till vald frågeställning. Nio stycken artiklar har 
använts. Urvalet av artiklar har valts utifrån tre kategorier viktiga för resultatet; kvalitet, 
styrning och valfrihet samt hemtjänst och omsorg, vilka alla går in i varandra. I 
resultatet återkommer därför någon studie under fler rubriker. Urvalet av artiklar har 
sparats ner på datorn. Åtta artiklar av de som ingår i studien är kvalitativa. 
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Tabell 1. 
 
Sökord                Databas                 Antal träffar          Inkluderade 
NPM, 
homecare, 
health policy, 
quality, 
elderly, choice 
och Sweden 

Cinahl 21 3 

NPM, 
homecare, 
health policy, 
quality, 
elderly, choice 
och Sweden 

Medline 649 4 

NPM, elderly, 
och Sweden 

Sage Journals 53 2 

Summering 3 723 9 
 
 
4.5. Annan forskning 
 
Till studien har även använts lagtext och rapporter, till exempel FOU rapporter såsom 
vad LOV betyder för den som har hemtjänst, vilka författaren ansett relevanta i studiens 
sammanhang. Författaren har använt resultat av brukarundersökningar, för att ta reda på 
hur kvalitet upplevs av äldre, och för att få en bild av skillnader mellan kommuner som 
infört LOV och kommuner som inte gjort det.  
 
4.6. Expertintervju 
 
En intervju är utförd med ”expert” inom området valfrihet; regeringens utredare inom 
LOV, för att få ett komplement på riksnivå. Författaren kallar intervjun för 
expertintervju då utredaren är specialkunnig inom LOV. Författaren har valt att 
genomföra intervjun som komplement till litteraturen. Detta för att få en fördjupande 
bild av litteraturresultat och resultat av rapporter. Intervjun genomfördes per telefon, då 
den intervjuade personen befann sig på annan ort än författaren. Svar skrevs ner under 
intervjun, och mailades till den intervjuade för godkännande av publicering. Svaren 
spelades aldrig in under intervjun, då författaren ansåg det enklast att skriva ner dessa 
direkt, då frågorna var få, se bilaga 2 i referenser. Någon teknisk utrustning krävdes 
inte.  
 
4.7. Etik 
 
Författaren har tagit hänsyn till etik i arbetet genom att ställa frågor som inte är 
personliga i intervjun. Författaren tänkte noga igenom frågorna innan intervjun, för att 
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dessa skulle vara så neutrala som möjligt. Den intervjuade läste sedan igenom svaren 
och godkände dessa. I övrigt ser författaren inte några etiska dilemman i studiens 
genomförande. 
 
4.8. Avgränsning 
 
Författaren har valt att avgränsa uppsatsen till äldreomsorg för personer över 65 år, och 
hemtjänst. Vidare har författaren valt att fördjupa sig i LOV, som mest rör den här 
studiens område, hemtjänst. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) har i studien helt 
valts bort då LOU mer tillämpas för särskilt boende.   
 
4.9. Dataanalys 
 
De nio vetenskapliga artiklar som valts ut efter sållning, svarar mot uppsatsens syfte. 
Axelsson s.212, menar att författaren bör börja med att läsa igenom artiklarna för att 
sammanställa syftet med dessa. Axelsson menar vidare att i sammanställningen är det 
lämpligt att ha med varje artikels viktigaste resultat. Författaren har noggrant läst 
igenom artiklarna, och har använt och analyserat dess resultat i studien. I de artiklar som 
svarar mot studiens avsnitt om kvalitet, har fakta analyserats av författaren om kvalitet 
och kundupplevd kvalitet. Resultatet är baserat på information kring tre huvudområden 
intressanta för studien.  
 
5. Resultat 
 
Resultatet, som till exempel visar på att valfrihet gynnar kvalitetstänket inom både 
privat och offentligt driven äldreomsorg, bygger på teman som påverkat utvecklingen av 
svensk äldreomsorg. Dessa teman är kvalitet, styrning och valfrihet samt hemtjänst, 
omsorg och LOV, och dessa med underrubriker har format resultatet.  
 
Ett ökat marknadsinriktat synsätt de senaste årtiondena, har resulterat i att privata 
aktörer i Sverige välkomnats inom offentlig sektor och LOV infördes 2009. Syftet med 
valfrihet är bland annat en ökad vårdkvalitet, men i studien finns inga entydiga samband 
som visar på en ökad vårdkvalitet tack vare införande av valfrihetssystem. Resultat i 
studien visar på att bli behandlad med respekt är viktigt för den enskilde (Harrefors et 
al. 2009) och att bli bemött med respekt ökar välbefinnandet (Holmberg, Valmari & 
Lundgren, 2012). Den kundupplevda kvaliteten menar Edvardsson & Westlund (1998) 
beror på hur förväntningar uppfylls hos den enskilde, och att myndigheter och 
verksamheter skapar dessa genom information. I den nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen som kom till i lagtext 2011, fastslås äldres rätt till att leva ett liv med 
värdighet och att känna välbefinnande. Värdegrunden förstärker de kvalitetskrav som 
sedan tidigare finns med i SoL (Blennberger & Johansson, 2010).  
 
Resultat i studien visar på att valfrihet gynnar ett kvalitetstänk inom såväl privat driven 
äldreomsorg som offentlig. Detta styrks till exempel genom att man kan se en högre 
managementkvalitet inom både offentlig och privat äldreomsorg i kommuner som infört 
LOV gentemot de som inte gjort det (Angelis & Jordahl, 2014). 
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Studiens syfte är att undersöka om LOV bidragit till utvecklingen av svensk 
äldreomsorg, och i synnerhet om vårdkvaliteten har påverkats. I resultatet nedan 
presenteras därför även vad upplevd kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen 
innebär, utifrån resultat av redan genomförda studier.  
 
4.1. Kvalitet 
 
Socialtjänstlagens övergripande mål och som reglerar äldreomsorgen är; att främja 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt att främja 
deras aktiva deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453). Kvalitet betyder beskaffenhet 
(Nationalencyklopedin) och god kvalitet är det människor syftar på vid beskrivning av 
kvalitet inom äldreomsorgen. 
 
4.2 Kvalitet inom äldreomsorgen 
 
Harrefors et al. (2009) beskriver i en studie att det viktigaste för en individ i behov av 
stöd är, att bli behandlad med respekt och att bli sedd för den han eller hon är. Studien 
är genomförd genom intervjuer av äldre personer som vid tiden för studien inte var i 
behov av omsorg. Vidare menar dessa äldre att kompetens är viktigt. De menar att när 
den enskilde är i behov av stöd är det viktigt att känna tryggheten av kompetent och 
erfaren personal. Holmberg et al. (2012) visar att genom att bli bemött med respekt ökar 
den äldres välbefinnande och trygghet. De äldre i Holmberg et al.s studie menar till och 
med att man har rätt att neka att släppa in personal som inte uppfyller väntat bemötande.  
 
Det är tänkbart att äldreomsorgsverksamheters styrning kan påverka omsorgens kvalitet. 
Angelis & Jordahl, (2014) beskriver att för att mäta äldreomsorgens kvalitet använder 
man ofta flera kvalitetsmått som delas in i tre grupper; strukturmått (som är ett mått på 
strukturen såsom personaltäthet), processmått (som mäter hur väl omsorgen genomförs, 
till exempel via genomförandeplaner) och utfallsmått (till exempel brukarnöjdhet) 
(Donabedian, 1988). Studiens syfte var att belysa styrning och ledning i svenska 
äldreboenden, samt om det finns samband mellan styrningen och omsorgens kvalitet. 
Studien visar att managementkvaliteten är högre på kommunala boenden i 
konkurrensutsatta kommuner. Studien visar också att privata företag förflyttar eller 
avslutar personal som inte uppfyller verksamhetens krav i större utsträckning än på 
kommunala boenden.  

Meinow, Parker & Thorslund (2011) menar i en studie om just valfrihet att NPM drivit 
på frågan och att syftet med NPM till en del är att höja kvaliteten. Det framgår i studien 
att det för en äldre person i stort behov av hjälp kan vara svårt att göra ett val, till 
exempel till följd av sjukdom, nedsatt ork, demens med mera. Alla har inte god kontakt 
och stöd av anhöriga. Det kan också vara så, att den äldre och anhöriga har alltför lite 
tid att sätta sig in i de olika alternativen. Socialstyrelsen har också i en rapport till 
regeringen 2011 uttryckt en oro för risken att ”resursstarka individer gynnas i 
förhållande till mer resurssvaga individer” (Socialstyrelsen, 2011). Risken är att 
resurssvaga personer utifrån denna tanke, skulle missgynnas i ett valfrihetssystem.  
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I diskussionen kring kvalitet, belyses privata aktörer ofta främst med att de har lägre 
personaltäthet. Stolt et al. (2011) uppger i en studie att man ofta väljer att rikta fokus 
mot detta, snarare än andra kvalitetsfaktorer såsom att nattfastan inte blir för lång, att 
erbjuda olika rätter vid måltider och fler aktiviteter. Kontinuitet är en faktor som de 
äldre nämner som viktig för upplevelsen av kvalitet (Socialstyrelsen, 2011). 
Brukarundersökningar visar på vikten av att personal skapar goda relationer, och att 
bemötande är viktigt för den enskilde.  
 
Athlin, From & Johansson (2008) utförde en studie med intervjuer med personer som 
hade kommunal äldreomsorg vid tiden för genomförandet. Studien var genomförd i tre 
kommuner. Resultatet i studien visar att god omvårdnad innebär att bli sedd, 
respekterad. Det är således viktigt för den upplevda kvaliteten att bli bemött med 
respekt. Resultatet visar att det är viktigt för äldre att kunna följa sina rutiner även när 
man är i behov av hjälp. De menar att personal som är lyhörd för vikten av rutiner och 
vanor visar respekt. Exempel på detta kan vara hur man önskar bädda sängen. I denna 
studie lyfter de äldre också kompetens som en viktig faktor. Vidare nämner de att 
kontinuitet är viktigt, det skapar trygghet.  
 
4.3. Styrning och valfrihet 
 
Ett marknadsorienterat synsätt inom offentlig sektor de senaste årtiondena, och att LOV 
trädde i kraft 2009, med huvudsakligt syfte att erbjuda val av utförare inom till exempel 
hemtjänst, har i de kommuner som infört valfrihetssystem skapat valmöjlighet för 
individer med biståndsbeslut inom SoL,  
 
4.4. Valfrihetssystem 
 
Stolt & Winblad (2009), beskriver att privata entreprenörer har ökat de senaste 20 åren. 
De beskriver 1990 talet i Sverige som svårt ekonomiskt, och att denna tid var avgörande 
för utvecklingen av privatisering av välfärdstjänster. De menar att utvecklingen i 
Sverige är i linje med NPM. Resultatet av deras studie visar att svenska kommuner inför 
valfrihetssystem av tre skäl; ekonomi, politik och även inflytandet av att systemet 
fungerar väl i en närliggande kommun. Stolt et al. (2011) omnämner begreppet 
contracting, vilket syftar på att all äldreomsorg är offentligt finansierad, det vill säga 
inte helt privat.  
 
Den förra regeringen tillsatte en utredning, i syfte att utvärdera LOV och eventuellt om 
så var befogat, föreslå förändring i lagstiftningen. Betänkandet utkom under våren 2014 
(SOU 2014:2). Resultaten av effekterna hittills av LOV, ligger till grund för ett förslag 
om en ändring av Socialtjänstlagen med tillägg enligt följande;  
 
”Kommunen ska skapa förutsättningar för enskilda att välja utförare av tjänster som 
ingår i stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service”.  
(SOU 2014:2, s.20) 
 
Utredaren för denna utredning menar i intervjun att förutsättningarna ser olika ut i 
kommunerna. Vidare skiljer sig synen på privata företag i olika kommuner, varför 
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privata utförare kan känna sig mer eller mindre välkomna, menar utredaren. Det är även 
skillnader geografiskt i landet, samt hur befolkningstätt ett område är.   

SOU (2014:2) visar att knappt 50 % av de äldre i kommuner som infört LOV gör ett val 
av utförare, och det är skillnader mellan kommuner. Dock visar resultaten, att de som 
har gjort ett val av utförare i större utsträckning är nöjda än de som inte har valt. 
Resultat visar också på att inflytandet ökar för de som har gjort ett val. För de fem 
kommuner som granskats, visar resultaten att 90 % av de som har hjälp av privat 
utförare är nöjda eller mycket nöjda med helheten av den hjälp som de får. 38 % av de 
som hade hjälp innan valfrihetssystemet uppger att hjälpen har blivit bättre sedan 
införandet, 56 % att det inte är någon skillnad.  

Utredningen menar att vissa faktorer tänkbart påverkar brukarnöjdheten. ”I ett väl 
genomfört valfrihetssystem kan brukarna genom sina val bidra till att kvaliteten och 
utbudet förbättras” (SOU, 2014:2, s.69). Enligt utredningens rapport kan den ökade 
nöjdheten hos brukare vara tack vare ökad kvalitet, och det kan också vara ett mått på 
att brukare är nöjda över att kunna välja utförare. Andersson (2010) menar att idealt sett 
bidrar ett valfrihetssystem till ökad kvalitet och delaktighet för den enskilde. Andersson 
menar dock att det finns många exempel på missnöje till följd av att förväntningar hos 
äldre, såsom hur en insats skall utföras, inte uppfylls. Svårigheter att göra val, 
svårigheter att jämföra olika utförare, samt att äldre inte vet vad för krav som kan ställas 
lyfts fram som hinder i ett valfrihetssystem. Andersson menar att det är ett större fokus 
på begreppet valfrihet än utfallet av att välja, att det finns tecken på att valfrihetssystem 
inte i sig bidragit till ökat brukarinflytande. 

Andersson och Kvist (2014) lyfter fram om komplexiteten inom LOV av att äldre 
behöver göra ett aktivt val. De menar förutsättningar för äldre i behov av personlig 
omvårdnad, kontra att köpa servicetjänster på en marknad har en skillnad. De menar att 
LOV riskerar att splittra nordisk välfärd, genom att lägga större ansvar på individen.  

De olika förutsättningarna i kommunerna, gör att äldres valmöjligheter påverkas. 
Ersättningen ser olika ut i olika kommuner, vilket ger olika förutsättningar. Det finns 
tankar kring att ersättning kan komma att ges utifrån en kvalitetsbarometer. Utredningen 
kring LOV ställer sig tveksam till ett generellt mätsystem för utförares ersättning, då det 
är svårt att bedöma vilka system som i så fall skulle vara de bästa, menar utredaren i 
intervjun (2014). Studier författaren tagit del av har visat på vikten av ett gott 
bemötande för upplevd kvalitet. Enligt de studier författaren tagit del av visar resultat att 
äldre vill kunna välja utförare inom hemtjänst men att många inte gör det. 
 
4.4. Hemtjänst, omsorg och LOV 

Äldre i behov av stödinsatser kan ansöka om hemtjänst inom SoL till kommunen. 
Beslut fattas på delegation av handläggare enligt 4 kap. 1 § SoL, och om stöd beviljas i 
en kommun med LOV, kan den äldre också göra ett val av utförare. I Socialstyrelsens 
rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” (2013), svarar 89 % totalt att de är 
nöjda eller ganska nöjda i helhet med sin hemtjänst, i stort sett samma nöjdhet som året 
innan. 73 % svarar att handläggarens beslut är anpassat efter den äldres behov. 
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4.5. Hemtjänst och LOV 
 
Resultaten av brukarundersökningarna är underlag för öppna jämförelser, som 
genomförs på uppdrag av regeringen. Resultaten av de två senaste 
brukarundersökningarna visar inte på några stora skillnader i kvalitet mellan de 
kommuner som infört LOV och de som inte gjort det.  

2013 års brukarundersökning visar att överlag är äldre som har hemtjänst nöjda med 
personalens bemötande. Att personalens arbetssätt och bemötande är bra bidrar till den 
äldres välbefinnande, och är en del av den upplevda kvaliteten. 62 % svarar att de helt 
eller delvis fått välja utförare. Meinow et al. (2011), menar att fysisk och mental hälsa är 
nödvändigt för kommunikationen med andra, och för att ta till sig information och 
kunna göra ett val. Studien visar resultat på att äldre med dålig hälsa har svårt att själva 
ta till sig information och göra ett val. I Socialstyrelsens rapport (2013), framgår det att 
äldres upplevelse av sin hemtjänst påverkas av egen hälsa, samt eventuell oro. 
Tolkningar och den egna inställningen påverkar upplevelsen av kvaliteten. 
Sammanställningen från 2013 visar att de äldre som får välja utförare i större 
utsträckning är mer nöjda än de som inte får välja. Resultatet visar också att äldre som 
valt en privat utförare, i större utsträckning svarar att de kan påverka vilka tider hjälpen 
skall utföras än inom offentlig verksamhet. I rapporten framgår att 86 kommuner av 290 
har enskilda utförare av hemtjänst. 97 % av de äldre som mår bra, uppger att de är nöjda 
med sin hemtjänst, medan 76 % av de som mår dåligt är nöjda.  

I brukarundersökningen 2014 är den totala nöjdheten (ganska nöjd eller mycket nöjd) 
densamma som 2013, 89 % på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med 
den hemtjänst som du har”. Resultatet 2014 skiljer sig inte mycket från 
brukarundersökningen 2013, något större andel tycker att personalen utför sina 
uppgifter på ett mycket bra sätt istället för ganska bra. Enligt Socialstyrelsen är det 
viktigt för äldre att personalen utför arbetsuppgifterna på ett bra sätt. En mindre andel 
svarar dock 2014 att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst jämfört med 
2013. Framgår gör också att det är en större andel äldre som anser att de kan påverka 
vilken tid personalen skall komma av de som har hjälp av enskild utförare av hemtjänst, 
än de som har hjälp av offentlig utförare. Däremot ser man inte heller nu någon skillnad 
på den totala nöjdheten mellan offentlig eller enskild utförare av hemtjänst 
(Socialstyrelsen, 2014).  

För att få fram vad som krävs för att den äldre sammantaget skall vara nöjd med sin 
hemtjänst har resultaten av 2014 års brukarundersökning analyserats. Detta har skett 
genom statistiska bearbetningar (korrelationsanalyser) (Socialstyrelsen, 2014, s.47). 
Analys visar att för att den äldre skall vara sammantaget nöjd krävs att personalen utför 
sina uppgifter på ett bra sätt, vilket är det som har störst betydelse. Personalens 
bemötande är också en faktor som är viktig för den äldre, för att känna förtroende och 
uppleva välbefinnande (Socialstyrelsen, 2014).  

Målgruppen i Socialstyrelsens rapporter (2013, 2014) var äldre över 65 år, i hemtjänsten 
personer med biståndsbeslut för insatser enligt SoL, dock inte personer med enbart larm 
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eller matdistribution. Svaren delades upp i hemtjänst för sig och särskilt boende för sig. 
I rapporterna framgår också att av de svarande var större andel nöjda av de äldre som 
kunde välja utförare än de som inte hade denna möjlighet. Detta visar på att många vill 
ha valfrihet och ser detta som en del av delaktigheten.  

Studier visar att det är få äldre som aktivt väljer utförare, men många som ser det som 
positivt att kunna välja (Hjalmarson & Wånell 2013).  

Szebehely & Trydegård (2011), skriver i sin artikel om en oro för att ett 
valfrihetssystem gynnar resursstarka individer, genom att de har ekonomisk möjlighet 
att köpa till servicetjänster med skattereduktion, något som privata företag till skillnad 
från kommunala kan erbjuda. De menar att denna skillnad på sikt är ett hot mot äldres 
omsorg på lika villkor.  

Äldre har i en studie menat att det viktiga är, att de som ger omsorgen respekterar 
individen, håller det de lovar, visar intresse och ser till hela människan. Det 
framkommer i denna studie att det som betecknas som god kvalitet inom vård och 
omsorg är, när vårdgivare lyckas med att skapa trygghet, samt genom den äldres 
delaktighet och inflytande, skapar förutsättningen att leva sitt liv som vanligt (Athlin et 
al., 2008).  
 

5. Diskussion 
 

5.1  Metoddiskussion 
 
Studien är en litteraturstudie, som innehåller analys av artiklar och relevanta rapporter 
för resultatet. Författaren kan se att det med ett begränsat antal relevanta artiklar har 
funnits svårigheter att få fram ett välgrundat resultat. Underlaget kändes till en början 
tunt, men med kompletterande fakta såsom rapporter gick studien att genomföra. 
Författaren fick ett mycket stort antal övergripande sökträffar på artiklar i de databaser 
som använts. Axelsson s.216, menar att för att knyta samman problem, metod och 
resultat i studien ställs krav på logisk skärpa, författaren behöver få distans till 
materialet för att kritiskt kunna granska detta. Författaren har i denna studie behövt gå 
igenom många artiklar, för att få fram ett litet antal relevanta artiklar, något som tagit 
tid. Urvalet har skett utifrån svensk äldreomsorg, valfrihet och kvalitet, med 
avgränsning till LOV och hemtjänst. Möjligtvis gör avgränsningen att antal användbara 
artiklar är begränsade, å andra sidan hade studiens syfte inte nåtts utan att författaren 
snävat in området. 
 
De nio texter som sparats har svarat mot frågeställning och syfte. De nio vetenskapliga 
artiklarna har gett tillförlitliga fakta för att nå studiens resultat. Lite forskning inom 
området gör en begränsning i det resultat som presenteras i uppsatsen, bland annat på 
grund av att valfrihetssystem är relativt nytt i Sverige. Axelsson s.216, menar att 
författaren bör ställa sig frågor såsom att ”kunde andra texter valts” eller ”är texterna för 
få eller för många”. Författaren ser inte att andra texter kunde ha valts då det finns för 
lite forskning inom området, dock har författaren kompletterat med andra fakta. Att ta 
med fakta från rapporter och lagtext har gett bra stöd till studiens resultat, vilket 
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författaren ser som en styrka i studien. Det bör finnas goda möjligheter att jämföra 
kvaliteten i kommuner som infört LOV mot de som inte gjort det, då lagen fortfarande 
är relativt ny och inte ännu införd i alla kommuner. Den största fördelen i studien är de 
tillförlitliga resultat som bland annat presenteras i brukarundersökningar, samt de 
rapporter inom ämnet författaren tagit del av. Artiklar med resultat om framväxt av 
privata företag inom offentlig sektor, och valfrihet inom äldreomsorgen i Sverige har 
valts ut, data inom området är dock begränsat. Författaren har använt rapporter och 
utvärderingar som komplement, för att få så tillförlitliga resultat i studien som möjligt. 
 
Som komplement till litteraturen har författaren valt att genomföra en kortare intervju 
med en expert inom LOV, för att få en fördjupande bild. Frågor som har ställts har varit 
generella inom ämnet, inte personliga med hänsyn till etik (se bilaga 2). Författaren kan 
nu i efterhand se, att det kunde varit mer givande att utföra intervjun under senare delen 
av uppsatsen, då fler frågor under tiden dykt upp. Till exempel tänker författaren att 
intervjun skulle passat bra att genomföra sist, för att ställa fler frågor om det inte finns 
entydiga samband mellan upplevd kvalitet och valfrihetssystem. Författaren kan också 
se, att det skulle finnas fördelar med att utföra fler intervjuer, kanske i olika kommuner. 
Dock skulle detta inte varit möjligt inom tidsramen för denna C-uppsats.  
 
 

5.2. Resultatdiskussion 
 

5.3. Kvalitet 
 

Kvalitet innebär inom äldreomsorgen självklart att vården och omsorgen är god och 
säker, vilket innebär god kvalitet. Vi har idag ett flertal verktyg för att mäta kvalitet, 
men upplevelsen av kvaliteten svår att mäta, Edvardsson & Westlund (1998) menar att 
uppfyllelse av förväntningar skapar kundupplevd kvalitet. Människors olika 
erfarenheter gör att synen på saker och ting skiljer sig åt.  Två personer som får exakt 
samma omsorg kan uppleva denna omsorg olika, utifrån individuella förutsättningar och 
olika förförståelse. Människor har olika uppväxt, bakgrund och erfarenheter och detta 
gör att vår syn på verkligheten skiljer sig. Resultatet i studien visar på svårigheter i 
mätning av upplevd kvalitet, och samband mellan valfrihetssystem och utveckling av 
kvalitet inom äldreomsorg har inte entydigt kunnat påvisas. Harrefors et al. (2009) 
menar att det viktigaste för äldre i behov av stöd är att bli sedd för den man är, och att 
bli behandlad med respekt. Det är svårt att i brukarundersökningar dra slutsatser av 
resultaten, något som också bekräftas av regeringens utredning gällande LOV (SOU 
2014:2). Äldre med sämre hälsa svarar i mindre utsträckning än de som är friskare och 
detta gäller både inom privat såväl som offentligt driven äldreomsorg. 
 
I studien har analyserats artiklar, vilka flera beskriver att äldres upplevelser av kvalitet 
kopplas till att bli behandlad med respekt. Holmberg et al. (2012) menar att äldres 
välbefinnande och trygghet ökar då de blir bemötta med respekt av personal. Angelis & 
Jordahl, (2014), menar att managementkvaliteten i kommuner med privat äldreomsorg 
är högre även på kommunala boenden, vilket styrker att kvaliteten kan påverkas av 
konkurrens inom såväl offentligt som privat driven vård. 
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Att kunna påverka vardagen är något varje person som är i behov av stöd vill kunna 
göra, vissa mer och andra mindre. Kraven kommer troligt att öka med kommande 
generationer, då befolkningen fått bättre levnadsförhållanden över tid. Individer, som 
trots sjukdom och minskad ork, vill ha möjligheten att välja och påverka sin vardag. 
Meinow et al. (2011) menar att det kan vara svårt för många äldre individer att göra 
aktiva val, vilket styrker antagandet om att valfrihetssystem även kan missgynna den 
enskilde. Tillförlitligheten i brukarundersökningar är inte hundraprocentig, då det troligt 
är så, att friskare personer i större utsträckning svarar på enkäter än personer med sämre 
hälsa. I analysen av brukarundersökningen 2013, beskriver Socialstyrelsen även att det 
finns en risk att äldre personer uppger högre nöjdhet än vad de i själva verket upplever. 
Socialstyrelsen menar att det kan vara så, att äldre är tacksamma trots att de inte är helt 
nöjda, eller att de svarar så som de förväntats (Socialstyrelsen 2013 och 2014, s.52).  

Kvalitet betyder detsamma som god kvalitet inom vård och omsorg, och faktorer som är 
viktiga för den enskilde är; bemötande, självbestämmande och trygghet. I SoL fastslås 
den äldres rätt till värdigt liv och välbefinnande (värdegrund) (5 kap § 4 2001:453). Det 
finns krav sedan 2011 (SOSFS 2011:9) på ett systematiskt kvalitetsarbete i alla 
verksamheter. Att fler privata utförare etableras på marknaden, sporrar troligt 
kommuner att mer aktivt arbeta med kvalitetsfrågor. 
 
Man kan se att den upplevda kvaliteten i äldreomsorgen är stabilt hög (Socialstyrelsen, 
2013 och 2014).  
 

5.4. Styrning och valfrihet 
 
Fungerar NPM inom äldreomsorg, kan man tänka kring välfärdstjänster på samma sätt 
som inom till exempel privatägd industri? Centralt i NPM är kunden i fokus, och inom 
vård och omsorg bör det enligt författaren vara en ren självklarhet. Behöver samhället 
privata aktörer för att kunden skall stå i centrum, eller kan offentlig sektors äldreomsorg 
utveckla samma förhållningssätt? Resultat visar att svenska kommuner inför 
valfrihetssystem av tre skäl; ekonomi, politik och även inflytandet av att systemet 
fungerar väl i en närliggande kommun (Stolt & Winblad, 2009) och bidrar således till 
ett lärande mellan privat och offentligt driven äldreomsorg. Grundtanken är att 
konkurrensen bidrar till att alla utförare, såväl kommunala som privata behöver hålla 
kvalitetsarbetet levande, då brukare annars lätt kan byta till annan utförare, vilket bör 
gynna den enskilde.  
 
Andersson & Kvist (2014) framhåller risken för splittring av välfärden till följd av 
privatisering i sin studie. De menar att människors förutsättningar att göra ett aktivt val 
är olika vilket kommer att uppmuntra till skillnader. Flera studier och rapporter 
författaren tagit del av visar på en oro att äldre med sämre hälsa kan missgynnas i ett 
valfrihetssystem genom svårigheter att göra aktiva val.  En oro finns också för att 
systemet gynnar mer resursstarka individer, som har möjlighet att betala för 
tilläggstjänster. Samtidigt visar många undersökningar att äldre vill ha möjlighet att 
välja.  
 
Debatten om privat äldrevård har länge cirkulerat i de flesta medier. Författarens 
uppfattning är att privata vårdbolag är än mer granskade i media än kommunala 
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alternativ, och det är svårt att säga hur detta påverkar människors åsikter. Ofta lyfter 
man fram brister. Framförallt fokuserar man på privata företags vinster, och så kallade 
riskkapitalbolag.  
Klassiska ideologier är grunden i debatten kring privata vårdföretag. I dagsläget kan 
man se, att kommuner som är borgerligt styrda i större utsträckning har infört LOV, då 
det överensstämmer med deras tro på privata företag, och synen om att konkurrens 
behövs i samhället. 
 

5.5. Hemtjänst, omsorg och vinst 
 

Resultaten av Socialstyrelsens brukarundersökningar ger oss information om hur 
individer upplever den omsorg de får. Öppna jämförelser bör enligt författaren bidra till 
ett kvalitetstänk inom alla verksamheter, och kan även vara en grund till 
förbättringsarbeten och projekt. Tillförlitligheten i brukarundersökningarna är inte 
hundraprocentig, då det är ett faktum att friskare personer svarar i större utsträckning än 
de som är sämre.  
 
Diskussion förs kring att vinst behövs för att kunna utveckla kvalitet, detta gäller även 
kommuner som behöver en kostnadstäckning för utveckling av tjänster och kvalitet. 
Konkurrens kan bidra till att slipa det ekonomiska tänket även i kommuner, 
organisationen kan bli mer produktiv. Det finns anledning att se på detta ur ett 
samhälleligt perspektiv, då ekonomin påverkas av konkurrens. Kanske har människor 
accepterat en mer marknadsinriktad sektor inom vård och omsorg, men med vinstförbud 
skulle troligt många företag behöva lägga ner. Szebehely & Trydegård (2011) ser 
kritiskt på valfrihet, och menar att det gynnar resursstarka individer som har råd att köpa 
tilläggstjänster, vilket på sikt är ett hot mot äldres omsorg på lika villkor.  
 
Begränsade resurser i samhället gör att organisationer, såväl privata som offentliga, 
tvingats bli alltmer slimmade. Medvetenheten har ökat kring personalkostnader och 
förbrukningskostnader. Kvalitets- och förbättringsarbete är nödvändiga delar, för att 
kunna matcha en god kvalitet med låga kostnader. Trots begränsade resurser, ställs idag 
högre kvalitetskrav (till exempel krav på ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, och även den Nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen, 2011, som förstärker kvalitetskraven i SoL). 
 
Debatten är aktuell kring vinster, och många menar att det är fel att göra vinst på vård. 
SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Media) publicerade 2014 ett resultat på en mätning 
som man utfört mellan 1987- 2013 om vad människor i Sverige anser om vinster i 
välfärden. 69 % av de som deltog svarar att de tycker att det är ett bra förslag att stoppa 
vinster i välfärden, vilket är en ökning jämfört med 2012. Sammanfattningsvis visar 
resultatet ett ökat stöd för offentlig sektor, ökad kritik mot privatiseringar, minskat stöd 
för skattesänkningar men också att man vill ha valfriheten kvar, och att man stödjer 
ideella och icke vinstdrivande organisationer (Nilsson, 2014).  
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6. Slutsatser    
• En slutsats i uppsatsen är att valfrihetssystem, till exempel LOV, gynnar ett 

kvalitetstänkande inom både privat och offentligt driven äldreomsorg.  

• De artiklar och rapporter som denna studie grundas på, visar inte på några 
entydiga skillnader i brukarnas uppfattning om kvaliteten inom privat 
äldreomsorg enligt LOV, eller offentligt driven äldreomsorg.  

• De rapporter och studier som analyserats i studien visar på att äldre vill kunna 
välja utförare. De som väljer är i högre grad nöjda än de som inte gör det. 

• Friskare personer är mer nöjda än de som är mer sjuka, vilket vittnar om att de 
reella möjligheterna att välja kan variera. Det finns en oro kring att friskare 
personer i högre grad kan göra ett aktivt val, och att personer med sämre hälsa i 
ett valfrihetssystem kan missgynnas.   

• LOV infördes 2009, och de långsiktiga effekterna av detta system är ännu inte 
helt klarlagda.  

• Den förra regeringens utredning ledde fram till ett förslag om en ändring i SoL 
(SOU 2014:2), där förslaget är att alla kommuner skall införa LOV. Detta 
förslag kommer troligtvis inte att genomföras av nuvarande regering.  

• Det finns motstånd bland befolkningen kring vinster inom vård och omsorg, 
men undersökningar visar att människor generellt är positiva till valfrihet.  
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Bilaga 2. 
 
 
Regeringens utredning gällande LOV, telefonintervju med utredaren i utredningen (maj 
2014), för intervjufrågor se bilaga. 
 
 
 
Intervjufrågor. 
 
Fråga: Hur ser man på ett lagtillägg i SoL; vad skiljer och kan man tänka sig ett 
generellt krav/ersättning för samtliga kommuner? 
 
Fråga/påstående: ”Privat” vård och omsorg är ett missvisande begrepp. Ingen vård är 
privat i Sverige utan är offentligt kontrollerad och finansierad.  
 
Fråga: Beviljad tid; finns det anledning att utgå ifrån att ett mätbart system för beviljad 
tid, uppföljning av beviljad tid, till exempel registrering vid insats, är något att föredra 
som kan användas av fler kommuner? 
 
Fråga: Öppna jämförelser; Gör man någon skillnad på LOU/LOV i resultaten? Hur 
redovisas upplevelsen av kvalitet? 
 
 
 


