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Sammanfattning 

Kundval innebär att kunder, som är i behov av en vara, en tjänst eller någon form av service, 

ges större inflytande och får större möjlighet att påverka verksamheten de är beroende av. 

Kundvalsmodeller införs i snabb takt idag i flera kommuner och landsting. Lagen Om 

Valfrihet (LOV) som infördes 1 januari 2009 underlättar denna utveckling. Idag har de kunder 

som har behov av hemtjänst möjlighet att välja utförare i de kommuner som valt att införa 

LOV. När nu kommunerna i framtiden ska möta den konkurrens som de kommer att utsättas 

för i och med LOV, är det intressant att titta på vad de kunder som i dagsläget har möjligheter 

till valfrihet anser om denna. 

Mitt syfte var att göra en undersökning av brukarmodellen som används i Bodens kommun. 

Detta för att kunna bidra med viktiga kunskaper från detta arbete till en efterföljande, bredare 

utvärdering av kundvalssystemet.  

Undersökningen som gjorts är kvalitativ och det är genomfört fem intervjuer med kunder som 

har hemtjänst både genom kommunens försorg och genom en privat utförare. Detta gjordes 

för att få en djupare förståelse om hur kunderna uppfattade den valfrihet som de getts genom 

införandet av LOV. Den teoretiska referensramen består av begreppen: den brukarorienterade 

förvaltningsmodellen, generationer, offentliga institutioners fall, det individualiserade 

samhället och utvärdering. 

Resultatet visar att den generation som idag berörs av kundvalsmodellerna inte har vetskap 

om vad valfrihet innebär för dem. Informationen från kommunerna bör ses över och anpassas 

så att den som ges denna information förstår vad det innebär och vilka möjligheter som finns. 

Nästa generation som är i behov av hemtjänst har växt upp med helt andra förutsättningar än 

dagens hemtjänstkunder, de har genom sin uppväxt en vana att välja och att välja bort och 

först då kommer kundvalsmodellen att fungera som den är tänkt. 

 

Nyckelord: kundval, hemtjänst, LOV   
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Abstract 

Customer choice means that customers, who are in need of a product, service or any kind of 

service, could have more impact and more opportunity to influence the activities they are 

dependent of. Customer choice models are introduced at a rapid pace today in several 

municipalities and counties. About Freedom of Choice Act (LOV), introduced January 1, 

2009 is to facilitate this development. Today is the customers who need home care able to 

choose providers in the communities that have chosen to implement LOV. Now that the 

municipalities in the future to meet the competition they will face in the LOV, it is interesting 

to look at what the customers in the current situation, the possibilities of choice, think about 

this. 

My purpose was to conduct a study of user model used in the municipality of Boden. This is 

to be able to contribute important knowledge from this work to a subsequent, broader 

evaluation of the choice system 

The study is qualitative and it is conducted five interviews with customers who have home-

help both through the agency of the municipality and a private provider. This was done to 

gain a deeper understanding of how customers perceive the choice they have been 

incorporated by the introduction of LOV. The theoretical framework consists of concepts: the 

user-oriented management model, generations, public institutions cases, the individualized 

society and evaluation. 

The results show that the generation that currently affected by the choice models do not have 

knowledge of what choice means for them. The information from local governments should 

be reviewed and adjusted so that provided this information understands what it means and 

what opportunities there are. The next generation in need of assisted living has grown up with 

entirely different conditions than the current home care clients, they have been through 

growing up a point to choose and cut, and only then will choice model to function as intended. 

Keywords: customer choice, assisted living, LOV 

  



4 
 

Förord 

Det har varit ett mycket intressant arbete att undersöka verkningarna av LOV och hur den 

tänkta valfriheten upplevs av våra kunder inom hemtjänsten, jag har lärt mig otroligt mycket 

som jag kommer att ta med mig. 

Många har hjälp mig för att jag skulle kunna utföra de intervjuer som jag gjort, utan Er hjälp 

hade inte detta arbete funnits till. Jag vill tacka Helena Samuelsson, verksamhetschef på 

Bodens Kommun som intresserade sig i mitt arbete och lät mig komma i kontakt med deras 

kunder. Jag vill även tacka enhetschef Maria Runelöv i Bodens Kommun som kontaktade sina 

kunder och frågade om jag fick komma och göra intervjuer med dem. Karin Söderberg på Din 

hemservice i Boden har även hon varit till stor hjälp för mig för att komma i kontakt med 

deras kunder, tack. Jag hoppas Ni kan dra nytta av min uppsats i Ert dagliga arbete. 

Tack till min handledare Mats Jakobsson, goda råd får man aldrig för många av. Din 

erfarenhet är ovärderlig. 

Ett stort tack vill jag även rikta till mina informanter som lät mig komma till dem och göra 

intervjuer som senare låg till grund för denna uppsats, utan Er hade inte heller denna uppsats 

blivit av. 

Till min chef, Ann-Christin Lahti på socialförvaltningen i Luleå Kommun. Av hela mitt hjärta 

tack för att du gett mig möjlighet att studera under detta år, utan ditt stöd hade jag inte klarat 

detta. Till mina underbara kollegor, ingen nämnd och ingen glömd, tack för att Ni stöttat mig 

och gett mig tid när jag behövt för mina studier, Ni är guld värda. 

Min älskade familj – Ni är mitt allt, tack för att Ni orkat med mig när jag haft mina ”downs”.  

Kramar till er alla, 

Ulrica Adolfsson 
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1. INLEDNING 

Kundval är idag en kommunal styrform som handlar om att kunderna, som är i behov av en 

vara, en tjänst eller någon form av service, ges större inflytande och får större möjlighet att 

påverka verksamheten de är beroende av. Kundval är ett annorlunda sätt att styra 

verksamheterna inom offentlig sektor då det handlar om att det är kundernas val som styr 

efterfrågan av olika utförare. Politikerna ger makten till medborgarna som genom sina ”köp” 

av service och omsorgs styr fördelningen av produktionen till olika utförare (Edebalk & 

Svensson, 2005). Kunderna bedömer även utförarnas1 kvalité genom att, om de inte är nöjda 

med kvalitén på tjänsterna de får, har möjlighet att byta utförare (Winblad, Andersson, & 

Isaksson, 2009).  Andra förvaltningsmodeller som även de används inom offentlig förvaltning 

är: Den legalbyråkratiska modellen, som innebär att det är enhetliga och precisa regler som 

styr förvaltningarnas relation till medborgarna. Den professionella modellen, som innebär att 

besluten i genomförandeprocesserna överlåts av staten till en legitimerad yrkeskår. Den 

korporativa modellen, som innebär att demokratiskt utsedda representanter från olika 

grupper/organisationer är med i beslutsprocesserna som sen implementeras i hela gruppen. 

Den politikerorienterade modellen, som innebär att enskilda beslut på loka nivå tas av valda 

politiker och antas då vara legitima för att hon har ett medborgerligt omdöme. Genom att de 

är folkvalda kan de antas vara representativa för medborgarna. Den marknadslika modellen, 

som innebär att medborgarna styr själva genom att välja olika servicealternativ. Det betyder 

att den offentliga personal som inte sköter sitt åtagande på ett bra sätt kan komma att 

försvinna, genom att de väljs bort till förmån för andra alternativ som medborgarna anser är 

bättre (Rothstein och Ahlbäck Öberg, 2010). Dessa förvaltningsmodeller är vad som inom 

samhällsvetenskapen kallas idealtypiska, vilket innebär att de är en renodlad teori och 

förekommer sällan i verkligheten på detta sätt som den presenteras här, då avvikelser och 

blandformer med andra förvaltningsmodeller är vanliga (ibid).  

Genom att politikerna överlåter till kunderna att välja utförare är det upp till dem att se till att 

det finns utförare som är valbara för kunderna (Edebalk & Svensson, 2005). Edebalk och 

Svensson (2005) menar i sin rapport kundval för äldre och funktionshindrade i Norden att den 

kommunala verksamheten kommer att förändras när kundval införs och menar även att det 

kommer att få effekter för kommunens kunder, exakt vilka effekter detta kommer att medföra 

vet de inte i dagsläget. De visar även på vikten av information kring kundvalsmodellen då 

                                                             
1 Utförare är den som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas 
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kunderna måste få adekvat information för att de ska kunna föreställa sig konsekvenserna av 

det val som de gör, de frågar sig även hur ofta och när den informationen ska presenteras. 

Kvalitetssäkring av dessa modeller är även det av största vikt, allra helst om det är 

obligatoriskt för kunderna att välja utförare. Eftersom kunderna har möjlighet att välja bort 

kan kvalitén säkras den vägen. Edebalk & Svensson menar att det är få kunder, ca 10 procent, 

inom hemtjänsten som byter utförare. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret för att 

kommuninvånarna får den hjälp och det stöd som de behöver. De insatser som görs i 

socialtjänsten ska vara av god kvalité enligt 3 kap. 3§ socialtjänstlagen (2001:453).  

Kundvalssystemets utformning underlättar byte av utförare men forskning pekar på att det 

finns svårigheter då bytet innebär en osäkerhet och en kraftansträngning hos kunderna.  

Edebalk och Svenson (2005) ifrågasätter i rapporten om särskilt sköra och svaga kunder bör 

ges ett ombud i valsituationen för att stärka deras konsumentskydd. Winblad, Andersson, och 

Isaksson (2009) kommer i sin rapport fram till att ett byte av utförare är både praktiskt och 

könslomässigt påfrestande för många äldre. Kommunerna ser det inte som något självändamål 

att kunderna ska byta utförare, tjänstemännen på kommunerna säger att den vanligaste 

kommentaren från kunderna är att ”- Det viktigaste är att man är nöjd”. Kommunerna visar 

även på att förvaltningarna noga understryker att kunderna inte behöver motivera sina val 

eller om de väljer att välja om, detta för att kunderna inte ska känna sig rädda eller besvärade 

om de vill byta utförare. Viktig information kring utförarnas kvalite går förlorad, menar en 

del, eftersom det inte kommer till förvaltningens kännedom om varför byte görs (ibid).  

Enligt Edebalk och Svensson (2006) används kundval inom äldreomsorgen idag mer eller 

mindre i de nordiska länderna förutom på Island. Det är flera saker som påverkat införandet 

av kundval i de nordiska länderna, Edebalk och Svensson (2005) lyfter fram fem motiv. En 

ökad valfrihet för kunderna genom att de utförare som uppfyller kvalitetskraven i 

kommunerna får etablera sig och utföra de tjänster som kunderna efterfrågar. Det skapar en 

kvalitetskonkurrens mellan de olika utförarna vilket gynnar både kommunen och kunderna 

genom att de som inte ”håller måttet” försvinner från marknaden. Ett system som värnar om 

långsiktig kontinuitet skapas på utförarsidan vilket stärker kvalitén och effektiviteten. I ett 

anbudsförfarande finns en inbyggd konflikt med relativt korta avtalsperioder för att 

upprätthålla konkurrensen vilket innebär en minskning av kontinuiteten på utförarsidan. 

Servicetjänsterna utvecklas i kommunerna genom att alternativa utförare tillåts. Genom att 

små företag ges möjlighet att driva verksamhet i kommunerna ges en positiv stimulans på 

arbetsmarknaden, främst för kvinnor. 
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I den proposition som regeringen lade fram till riksdagen 2008 med förslaget om en 

införandet av en ny lag, lag om valfrihet (LOV), var syftet att rättsläget kring valfriheten i de 

kommunala verksamheterna skulle tydliggöras och att det skulle underlättas för de kommuner 

och landsting som ville öka valfriheten inom sina verksamheter för medborgarna. För att 

förenkla för de kommuner och landsting att ge den enskilde möjlighet att själv välja utförare 

vid hemtjänstbehov, har regeringen arbetat med LOV som idag är frivillig för de kommuner 

som vill införa den, men förslag finns på att den ska bli tvingande från 2014. Lagen innebär 

att privata utförare ges möjlighet att konkurrera med kommunernas och landstingens egna 

verksamheter vilket, enlig regeringen, kan innebära en ökad kvalité och en ökad effektivitet i 

verksamheten. Den enskilde avgör vem som får uppdraget att utföra de insatser som hon har 

rätt till. Kommuner och landsting ska tillhandahålla vilka utförare som finns tillgängliga för 

den enskilde och sedan får denne välja fritt utifrån de givna utförarna som tecknat avtal med 

myndigheterna (Socialdepartementet, 2008).  

Utredaren, Acko Ankarberg Johansson m.fl. gavs i uppdrag att undersöka förutsättningarna 

för de som är i behov av socialtjänstinsatser att själva ha möjligheten att välja utförare av 

dessa. Utredaren lade i sin utredning 2008, fram förslaget om en ny lag, LOV. 

”Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och 

landsting som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi för att 

därigenom överlåta valet av utförare till brukaren2” (Johansson, 2008, s. 15).  

Lagen om valfrihet infördes 1 januari 2009. 

Centrala delar i lagen är att landstinget/kommunen öppet skall annonsera, godkänna och 

skriva kontrakt med utförare av socialtjänstinsatser. Utförarna ska leva upp till de av 

landstinget/kommunen ställda kraven och ersättningen till dessa utförare är lika stor, så de kan 

inte konkurrera med sitt pris utan enbart med kvalitén på sina tjänster. Landstinget/ 

kommunen har fortfarande kvar det övergripande ansvaret för verksamheten men den enskilde 

kan fritt välja mellan alla de godkända leverantörerna (Svensson L. , 2008). Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) driver ett projekt kring kommuner och valfrihetssystem. En 

rapport om beslutsläget för LOV som kom i september 2011 visar att det är 94 kommuner i 

Sverige som har LOV i drift i dagsläget, 69 som beslutat att införa LOV, 55 kommuner som 

ännu inte tagigt beslut för eller emot och 29 kommuner i Sverige som beslutat att inte införa 

LOV. 
                                                             
2 Brukare – slutmottagare eller adressat för offentliga åtgärder (Hertting & Vedung, 2009) 
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 I Norrbotten har vi i dagsläget två kommuner som har infört LOV, Boden och Haparanda. 

Fler Norrlandskommuner ligger i startgroparna och flera projekt pågår (Bengtsson, 2011).  

Kundvalsmodeller införs i snabb takt idag i flera kommuner och landsting. Lagen Om 

Valfrihet (LOV) som infördes 1 januari 2009 underlättar denna utveckling. Dessa system 

innebär att kundernas inflytande över den vård och den omsorg som ges ökar. Det innebär 

även att utförarna i konkurrens med varandra måste utveckla och förbättra sina tjänster 

(Winblad, Andersson, & Isaksson, 2009). Flera rapporter lyfter fram de svårigheter som finns 

med denna kundvalsmodell, det som de flesta pekar på är vikten av information till kunderna 

om deras möjligheter i och med LOV. Dessa rapporter visar även på att det saknas studier på 

hur kundvalsmodellerna fungerar ute hos kunderna och hur de tycker att de har möjlighet att 

påverka sin hjälp i hemmet. Brukarinflytande är ett begrepp som används när de personer som 

personligen och direkt kommer i kontakt med olika åtgärdsprogram är med i beslutsprocessen. 

Idag har de kunder som har behov av hemtjänst möjlighet att välja utförare i de kommuner 

som valt att införa LOV, vilket är två i dagsläget i Norrbotten, Haparanda och Boden. Denna 

undersökning är gjord med kunder i Bodens kommun. Kommunen införde LOV 1 september 

2010. Gör kunderna inget direkt val av annan utförare så är det Bodens kommun som blir 

utförare av hemtjänsten hos kunderna. Vill kunderna ha en annan, privat, utförare måste de 

göra detta aktiva val och informationen om vilka utförare som finns att få ges av kommunen. 

När nu kommunerna i framtiden ska möta den konkurrens som de kommer att utsättas för i 

och med LOV, är det intressant att titta på vad de kunder som i dagsläget har möjligheter till 

valfrihet anser om denna.  

1.1 SYFTEOCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med föreliggande arbete är att göra en undersökning av brukarmodellen som används i 

Bodens kommun. Detta för att kunna bidra med viktiga kunskaper till en efterföljande, 

bredare utvärdering av kundvalssystemet. Det är av intresse att undersöka hur kunderna tycker 

att det har fungerat med LOV för att få kunskap om hur kundval fungerar i praktiken och hur 

det uppfattas av kunderna. Utifrån detta syfte kommer följande frågor att besvaras i studien: 

 

• Vilken information ges av kommunen till kunderna kring det val som ska göras? 

• Vad beror det på att kunderna väljer utförare som de gör? 
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• Vad tycker kunderna om systemet med kundval?  

• Vad anser kunderna om den valfrihet som LOV ger dem? 

• Vad är bra med detta system? 

•  Vad kan bli bättre? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen undersöker hur brukarmodellen fungerar ute hos en del av de kunder som berörs av 

denna i Bodens kommun. Jag har inte haft möjlighet att intervjua alla kunder som har 

hemtjänst i Bodens Kommun, då många av dem inte är tillförlitliga på grund av olika 

åldersrelaterade sjukdomar, i min studie Jag har inte haft möjlighet att göra en djupare 

utvärdering av hela systemet då tiden var begränsad så jag valde att studera en liten, men 

viktig, del i den förvaltningsmodell som Bodens kommun har inom hemtjänsten, utfallet hos 

kunderna.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I sin rapport - Vad vet vi om kundval, som gjordes 2010 visar Kastberg att kundvalsmodellen 

innebär att valmöjligheterna ökar för kunderna genom att fler alternativ finns. Den upplevda 

graden av inflytande ökar hos kunderna genom införandet av kundval samt att kvalitén 

gällande servicegrad, bemötande och tillgänglighet ökar. En slutsats från studien är att det är 

svårt att få fram resultat som kan visa att kvalitén på den utförda tjänsten förbättras då det är 

svårt att fånga på mätningar. Totalkostnaderna vid införande av kundvalsmodeller har en risk 

att öka vid införandet men samtidigt som kostnaderna ökar verkar det även som att 

produktiviteten ökar. En annan slutsats är att fler studier behövs inom området främst när det 

gäller hur kvalitén påverkas när kundvalsmodellen införs. Han pekar även på att det behövs 

mer forskning som kan öka förståelsen för kundvalsmodellernas möjligheter och 

begränsningar. 

Vad flera rapporter lyfter fram är vikten av information när kunderna nu ges möjlighet att 

välja. Det är svårt med vilken information som behövs i valsituationen och många kunder blir 

frustrerade när biståndshandläggarna inte hjälper dem i den utsträckning de önskar. En del 

kommuner har ett ”icke vals alternativ”, det vill säga att om kunderna inte väljer så blir det 

kommunens utvalda utförare som kommer till kunden som inte själva gör ett aktivt val. I 

kommuner som inte har detta ”icke vals alternativ” har det uppmärksammats en större 

osäkerhet hos kunderna kring valet, vilket innebär att biståndshandläggarna måste bedöma om 

kunden vill eller inte vill välja och hur de ska gå vidare utan att påverka kunden då 

självständiga val och neutral information är den principen de ska jobba utifrån. I rapporten – 

Kundval i hemtjänsten, lyfter man fram att genom en information med konkret och jämförbar 

information både om utförarnas verksamheter och om kvalitén på tjänsterna som utförs, kan 

kommunerna underlätta både för kunder och för biståndshandläggare i valsituationen. De 

visar även att om biståndshandläggarna jobbar med att få kunden att definiera vad som är 

viktigt för denne kan de på ett neutralt sätt visa vilken utförare som bäst stämmer överens med 

kundens önskan. Genom att ställa öppna frågor till kunderna kan de få den information om 

vad som är viktigt för kunden och utifrån det visa på olika alternativ (Winblad, Andersson, & 

Isaksson, 2009).  

I rapporten – Kundval inom äldreomsorgen, framkommer att genom ökat brukarinflytande 

kan den enskilde påverka sin situation (åtminstone i teorin) på två sätt: genom att framföra 

sina önskemål eller sina klagomål kan en förändring ske eller genom att kunderna byter 
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utförare om de inte är nöjda. Detta kallas voice- respektive exit kanaler dessa två utesluter inte 

varandra utan kan kombineras för att bli ännu starkare. Genom att hota om byte av utförare 

(exit) kan det innebära att voice kanalen stärks. För att exit strategin ska fungera så behöver 

det finnas alternativa utförare som kunden kan välja mellan (Svensson & Edebalk, 2010).  

I Framtidens hemtjänst (2007) lyfter man fram ett perspektiv kring detta med kundval, 

inflytande och information. De menar att äldre kan ha svårt att värdera all den information 

som ges och kanske inte alla klarar av att hantera informationen. De som inte tar till sig 

informationen kan få en annan service än andra kunder som kan ta till sig den information 

som finns. De hänvisar till andra rapporter som kommit fram till att äldre som har ett nedsatt 

allmäntillstånd har svårt att agera som kund på en marknad, det kan finnas en konflikt mellan 

önskan att välja och den reella förmågan (Löfström, 2007).  

Ett resultat som återkommer i samtliga studier är att äldre har svårt att ta till sig den 

information som ges och hantera den på ett bra sätt. Många äldre har en nedsatt förmåga att ta 

till sig information, både muntlig och skriftlig vilket innebär att den information som ges inte 

blir rättvisande vilket i sin tur innebär att valet blir svårt att göra för många. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 DEN BRUKARORIENTERADE FÖRVALTNINGSMODELLEN 

Brukarinflytande är ett begrepp som används när de personer som personligen och direkt 

kommer i kontakt med olika åtgärdsprogram är med i beslutsprocessen. När dessa personer 

får inflytande över de beslut som tas innebär det att staten får en ökad legitimitet i 

genomförandeprocessen. Får brukarna möjlighet att vara med i beslutsprocessen känner de att 

de äger frågan och har makten över besluten, vilket innebär en ökad legitimitet för de beslut 

som tas. Eftersom medborgarna ges möjlighet att själva vara med och utforma de beslut som 

tas innebär det att de är mer positiva till dessa beslut. Att vara kritisk till beslut som man själv 

varit med och fattat är ovanligt. De svårigheter som kan framstå i denna modell är att det kan 

finnas många olika intressemotsättningar inom en och samma brukargrupp, vilket kan 

försvåra beslutsfattningen (Rohtstein & Ahlbäck Öberg, 2010). Det blir allt vanligare inom 

olika politikområden att brukarna ges en aktivare roll i tillkomst och genomförande av 

offentliga interventioner. Brukarna är inte bara tänkta som mottagare av offentliga tjänster 

idag utan även som beställare, implementerare, formulerare, och utvärderare av offentliga 

interventioner. Utöver medborgare som utövar sin rösträtt, professionella tjänstemän och 

politiker i en representativ demokrati kliver en ny aktörskategori in – brukarna. Denna typ av 

brukarstyrning ligger nära marknadstänkandet i den aspekten att det ställer ”kunden i 

centrum” (Hertting & Vedung, 2009). Argumenten för brukarmodellen kan formuleras utifrån 

två olika perspektiv. Det ena utgår från den politiska huvudmannen som lyfter fram 

brukarstyrning för att effektivisera genomförandet av politiken och för att skapa en acceptans 

för den. Den andra utgår från brukarna och rätten till att få den offentliga servicen anpassad 

till individuella behov och önskemål(ibid.). 

Begrepp som är viktiga och relaterade till denna modell är: 

Demokrati – Makten utgår från folket och vid omröstningar är det förhållandet en man en röst 

som gäller.  

Legitimitet – De beslut som tas är förankrade vilket innebär att förslaget får större förtroende 

hos de som berörs.  

Ansvarsutkrävande – Vem som står till svars om jag inte är nöjd med besluten som tas. 
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Öppenhet – Alla har insyn i beslutsprocesserna och har rätt att uttrycka sin åsikt.  

I föreliggande studie är det viktigt att undersöka på hur den brukarorienterade modellen är 

tänkt att fungera i teorin, då tanken bakom modellen är att det är brukarna som får möjlighet 

att styra förvaltningens arbete genom att välja och välja bort de utförare som de inte anser är 

bra nog. Viktigt att notera är att kunderna bör vara medvetna om vad de väljer för att denna 

modell ska fungera som tanken är, då informationen brister eller mottagandet av 

informationen inte fungerar är det svårt att få den brukarorienterade modellen att fungera som 

den är tänkt. 

3.2 GENERATIONER  

Livslängd, arbetstid och inkomst, är tre komponenter som genomgående har förändrats på ett 

sätt som underlättat våra möjligheter i livet. I Sverige har den genomsnittliga livslängden ökat 

med flera år och den genomsnittliga tiden vi förvärvsarbetat har sjunkit med mer än en 

fjärdedel, reallönerna har samtidigt mångdubblats. Utgifterna i hushållen gick fram till 1950 

talet till mat, boende och kläder vilket slukade tre fjärdedelar av hushållens budget, 

motsvarande siffra 1973 var 60 % tack vare att då levnadsstandarden var högre. De sociala 

klyftorna har inte förändrats men det har ändå skett en radikal förändring i förhållandet mellan 

liv och arbete. Vi har mer fritid som materiellt är bättre än tidigare. Det handlar om en 

frigörelse som förändrat levnadsvillkoren för människor utanför förvärvsarbetet (Beck, 2005). 

Ända in i efterkrigstiden var det stabila klassförhållanden som sedan följdes av stora 

omvälvningar i och med utbildningsexpansionen under 60- och 70- talet. Det var inte bara 

utbildningsnivån som höjdes utan det skedde även påtagliga förskjutningar i de ojämlika 

relationerna. Inom loppet av tre decennier tredubblades nästan det antal flickor som avslutade 

en högre utbildning medan det för pojkar fördubblades under samma period. 

Utbildningsexpansionen innebar att det totalt sett ökade antalet personer som påbörjade 

studier innefattade en fyrdubblad ökning av barn till arbetare sedan 1960. 1921 var det 2,1 %, 

1951 var det 4 % och 1982 var siffran uppe i 17,3%. Kvinnorna har i samma omfattning som 

männen haft tillgång till utbildning och sedan i mitten av 70-talet är de i lätt majoritet på 

gymnasiet. Av de som började en högskoleutbildning var ca 43 % kvinnor vilket innebar att 

de var fortfarande i minoritet.  Utbildningarna möjliggör ett antal olika processer för att finna 

sig själv och att reflektera över saker och ting. För arbetarnas klasspecifika miljö innebar detta 

en brytning med gamla mönster som idag framträder tydligt i och med generationsväxlingen 
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som sker. Tidigare växte en person in i arbetarrörelsen genom en naturlig process som följde 

en utstakad väg. Utgångspunkten var familjens egna erfarenheter och klassödet som denna 

återspeglade ledde via uppväxtmiljöerna och den socialisering som fanns ute på företagen in i 

arbetarrörelsens politiska strömningar. Idag är dessa kontroll- och erfarenhetsband som finns 

präglade av en klasskulturell social miljö många gånger avklippta och individen måste på 

egen hand upptäcka spåren av det klassöde som finns i sitt liv (Beck, 2005). 

”Cirkeln sluts. Under välfärdsstatens blomstringstid utlöstes trots oförändrade 

klyftor mellan olika samhällsgrupper, en kulturell erosion och evolutionen av 

människors levnadsvillkor som till sist också synliggjorde bristen på 

jämställdhet mellan kvinnor och män” (Beck, 2005, s134). 

 Dynamiken i individualiseringsprocessen ligger häri, alla de nämnda komponenterna - mer 

fritid, pengar, rörlighet, utbildning – som samverkar och utvecklar en kraft som gör om de 

traditionella klass- och familjestrukturerna (Beck, 2005). 

I min studie är generationer och hur vi påverkas av den tid vi föds upp i värda att studera för 

att förstå de svårigheter som kan finnas hos en viss generation. De som idag har hemtjänst och 

har möjlighet till valfrihet växte upp under den tiden då valen var få och 

utbildningsmöjligheterna likaså vilket betyder att de inte är vana att välja utan nöjer sig med 

det som ges. Nästa generation som kommer att behöva hemhjälp kommer med helt andra 

förutsättningar än de kunder som de har och morgondagens kunder kommer att ha 

individuella krav, vilket kommer att ställa andra krav på kommunernas verksamheter. 

3.3 OFFENTLIGA INSTITUTIONERS FALL 

Castells (2000) beskriver utvecklingen med att under tiden som informationsåldern gryr växer 

det en legitimitetskris kring funktionen och meningen för industriepokernas institutioner. 

Nationalstaten har, förbisprungen av maktens och pengarnas samt det globala nätverket av 

information, förlorat mycket av sin suveränitet. Trots att staten försöker intervenera på denna 

globala scen så tappar den i förmåga att representera sina traditionellt rotade medlemmar. 

Offentliga organ privatiseras och välfärdsstaten avveckling innebär att samhällena befrias från 

vissa byråkratiska bördor men det betyder även att det försämrar livsvillkoren för många 

medborgare. Det bryter det historiska samhällsfördraget som funnits mellan arbete, kapital, 

och stat samtidigt som det avlägsnar mycket av den sociala tryggheten. Dessa element är 

grundläggande för att styrelsen ska bli legitim för vanligt folk. Arbetarrörelsen som har varit 
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en huvudkraft bakom social sammanhållning och arbetarrepresentation håller på att utarmas 

genom utmaningen av sysselsättningens könsneutrala karaktär. Den ansätts även av 

finansernas och produktionens internationalisering och har svårt att anpassa sig till arbetets 

individualisering och företagens nätverksstruktur.  Den kommer inte att försvinna men blir i 

första hand en politisk agent som integreras i domänerna hos de politiska institutionerna. 

Utmaningen mot patriarkatet och den patriarkala familjens kris innebär att män, kvinnor och 

barn tvingas hitta nya sätt att leva då överföringen av kulturella koder som förts från 

generation till generation rubbas och den personliga trygghetens grundvalar skakar. I det nya 

sociala sammanhanget finner sig politiska ideologier. Allt från nationalbaserad demokratisk 

liberalism till arbetarbaserad socialism, tömda på faktisk mening. Detta innebär att de mister 

sin dragningskraft och för att försöka överleva dras de in i ändlösa anpassningar och springer 

efter det nya samhället. De organisationer och organisationer i det civila samhället vars 

uppbyggnad skedde kring den demokratiska staten och kring samhällsfördraget mellan arbete 

och kapital har i stort sett blivit tomma skal som har mindre förmåga att knyta an till 

människors liv och värderingar i många samhällen idag (Castells, 2000) 

”Den nya makten ligger i de informationskoder och representerade bilder kring 

vilka samhällena organiserar sina institutioner och kring vilka människorna 

bygger sitt liv och avgör sitt beteende. Platsen för denna makt är människors 

inre” (Castells, 2000, s. 368) 

Fast det är sociala rörelser som måste tillhandahålla nya koder som samhällena kan nytänka 

och återuppbyggas efter, är politiska partier centrala agenter av något slag när det gäller att 

institutionalisera samhällsomvandlingen. Castells (2000) menar att de är inflytelserika 

mäklare snarare än mäktiga förnyare. 

I min studie är det intressant att titta på dessa offentliga institutioners fall som innebär att den 

tidigare sociala tryggheten som funnits är på väg att försvinna då offentliga organ privatiseras. 

Många äldre har idag svårt att förstå varför det blev såhär och att de själva kan/måste göra de 

val som blir bäst för dem.  

3.4 DET INDIVIDUALISERADE SAMHÄLLET  

Det är inte bara iden om att i det individualiserade samhället identifierar sig medborgarna allt 

mindre med kollektivet och de kollektiva värderingar som finns där, utan det finns även idéer 

om att medborgare i dagens samhälle har bättre förutsättningar att på egen hand veta sitt 
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bästa, utforma sitt eget liv och företräda sig själv. När fler känner sig förmögna och känner 

därmed att de har rätten att ställa krav utifrån sina egna individuella behov, blir 

standardiserade enhetsåtgärder ofta problem istället för lösningar. Kraven från medborgarna 

blir inte bara fler de blir dessutom mångfacetterade. Då utbildningsnivån höjs och den sociala 

tryggheten stärks ökar det tilltron till egenförmågan hos medborgarna. Det ställs allt högre 

krav på individuellt anpassade lösningar och när kraven inte uppfylls innebär det att de 

tidigare framgångsrika lösningarna som fanns idag skapar ett nytt samhälls problem, missnöje 

och politikerförakt (Hertting & Vedung, 2009).   

Idag har vi det bättre ekonomiskt, bättre utbildningar och ställer därför högre krav som passar 

våra individuella behov. Dessa brukarorienterade modeller bygger på detta och på denna 

generation som nu vuxit fram under de senaste årtiondena. Därför är det intressant att se på 

hur samhället idag, som blir mer och mer individualiserat, påverkar våra äldre som inte ställer 

samma krav son de yngre generationerna gör. 

3.5 UTVÄRDERING 

Att göra en utvärdering är att göra en bedömning i efterhand av en intervention3, att blicka 

tillbaka och bedöma det som redan är beslutat, det som pågår eller det som har avslutats. En 

utvärdering bör göras av en avslutad eller av en pågående intervention. Att göra utvärderingen 

under en pågående intervention betyder att det är möjligt att korrigera om det upptäcks 

misstag som bör rättas till. Utvärderas en avslutad intervention och det upptäcks brister så tar 

man de med sig till nya beslutsunderlag för att åstadkomma bättre grundade beslut i 

framtiden. För att utredningen ska hålla kvalitetskravet betyder det att antingen en ordentlig 

datafångst eller en konsekvent tillämpning av värderingskriterier  måste finnas. Utvärderingen 

inriktar sig på innehållet, implementeringen och utfallet av beslutade interventioner samt 

deras uppbyggnad och organisering (Vedung, 2009). Vid utvärderingar kan analysen av 

avsedda effekter vara ett spår men utvärderingar bör även ta oavsedda effekter i betraktelse då 

de kan vara av samma, om inte av större intresse i en verksamhet. Utvärderingars syfte är att i 

efterhand metodiskt förklara och ge omdömen av offentliga interventioners innehåll, 

förvaltningsproesser, slutprestationer eller effekter i utfallsled, detta för att åstadkomma mer 

rationella beslut framöver (Vedung, 2009). 

                                                             
3 Intervention – ingripande (SAOL, 2011) 



18 
 

”…utvärdering är inte vilken noggrann efterhandsbedömning som helst utan en 

som tänkes ge vägledning framöver i praktiska beslutssituationer” (Vedung, 

2009, s. 33) 

I offentligt förändringsarbete blir det ofta inte som man tänkt sig men det kan bli bra ändå. 

Det betyder att det förväntade målet kanske inte alltid uppnås men andra resultat, lika så bra, 

kan uppnås förutsatt att öppenhet för bredare träffbilder finns och att det inte ses mekaniskt på 

de uppnådda resultaten jämfört med det uppsatta målet. En annan svårighet med 

implementeringsforskning som Rothstein (2010) lyfter fram är att ofta görs utvärdering av 

program kort tid efter de satts igång vilket resluterar i att det är svårt att uppskatta de 

långsiktiga effekterna, att dra lärdom av de gjorda misstagen och korrigera verksamheten efter 

hand. En fördel med att göra utvärderingar löpande under programmets gång är att 

felaktigheter som upptäcks kan rättas till och korrigeras på en gång (Rohtstein, 2010).  

Rohtstein (2010) menar att det viktiga vid implementeringar är att det finns en legitimitet hos 

de som berörs av förändringarna. Om programmet som beslutats om inte har tillräckliga 

resurser och att det inte finns stöd hos politiker och tjänstemän, hos de som berörs och att 

beslutet blockeras av andra offentliag program, så finns inga förutsättningar för att det ska 

lyckas utan ett misslyckande är att vänta. 

Föreliggande studie syftar inte till att göra en övergripande utvärdering av kundvalssystemet 

utan som ett bidrag till en större utvärdering som belyser en aspekt, dvs hur några kunder 

inom hemtjänsten upplever möjligheterna till valfrihet. Den ”intervention” som studerats i 

detta arbete är att kunderna inom hemtjänsten i Boden skulle få större valfrihet genom att 

kommunen införde LOV och att de fick flera hemtjänstutförare att välja bland. I fokus står 

således hur den kundorienterade modellen fungerar ute hos de kunder som berörs av den och 

hur de upplever den valfrihet de getts. Denna uppsats kan således bidra med värdefull 

kunskap om hur kunderna upplever systemet,  vilket kan användas i framtida större 

utvärderingar av hela systemet med kundval. 
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4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Frågeställningarna handlar om vilken information som ges till kunderna, vad de tycker om 

systemet med kundval och den valfrihet som de fått, samt varför de väljer som de gör vilket 

innebar att en kvantitativ metod valdes att jobba utifrån. Då de teorier som uppsatsen bygger 

på om generationer, individualiseringen av samhället och offentliga institutioners fall var 

intressanta att undersöka för att se hur informanternas val påverkas i dessa situationer så 

diskuteras nedan det metodval som gjorts gjort. 

4.1 VAL AV METOD 

Uppsatsen utgår utifrån en kvalitativ metod, därför att intervjuer skulle ge mig de data som 

behövdes för undersökningen genom att jag fick ta del av informanternas egna upplevelser 

och kunde ställa följdfrågor om så behövdes för att komplettera svaret de gav. Starrin och 

Svensson (1994) menar att den kvalitativa metoden handlar om hur man ska karaktärisera en 

beskaffenhet, en sort eller en egenskap (Svensson & Starrin, 1994). Kvalitativ metod är alltså 

en systematiserad kunskap om hur man gör för att beskriva beskaffenheten hos något. 

Forskare som arbetar med ett kvalitativt perspektiv är intresserade av att undersöka hur 

människor upplever sin vardag, den värld de lever i och hur de påverkas av olika situationer i 

deras omgivning. En kvalitativ undersökningsansats var alternativet för mig, då jag ville göra 

en undersökning av hur kunderna uppfattade sitt inflytande, i och med kundvalsmodellen som 

införts i Bodens kommun, och om de är nöjda med de valmöjligheterna som LOV är tänkta att 

ge (Denscombe, 2009). Ejvegård (2003) skriver att när man i forskningssammanhang vill ta 

reda på åsikter, kunskaper, uppfattningar och tyckanden använder man sig av intervjuer eller 

enkäter, intervjun genomförs genom muntlig kommunikation medan enkäten är skriftlig. Det 

finns olika sätt att samla in data, till exempel frågeformulär, intervjuer, observation och 

skriftliga källor. Jag valde att inte genomföra en enkätundersökning då många äldre kan ha 

nedsatt syn samt sämre motorik vilket kunde innebära att det inte riktig såg de frågor de skulle 

besvara samt att det kunde ha problem med att sätta kryss i enkätrutorna om motoriken är 

nedsatt. Det kan vara svårigheter att förstå formuleringen på frågorna om synen inte är riktigt 

bra. Risken fanns att de skulle missförstås vilket inte skulle gjort min undersökning rättvisa. 

Skriftliga källor och observationer skulle inte heller ge mig de utförliga svar som jag ville ha 

då jag ville höra deras personliga erfarenheter och göra en mer djupgående undersökning med 

möjlighet till att ställa följdfrågor om så behövdes. Jag valde därför att göra intervjuer. 
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Denscombe (2009) menar att intervjuer är bra att använda när man vill samla in detaljerad 

information från ett mindre antal människor. Denscombe (2009) menar att det är skillnad på 

en konversation och en intervju trots att de är ligger nära varandra. Alla människor 

konverserar så att göra det vid ett intervjutillfälle borde inte mötas av några större svårigheter 

bara vi vet vem vi ska intervjua och vilka frågor som ska ställas. Intervjuer är inte ett enkelt 

alternativ utan det kräver en noggrann planering och ordentliga förberedelser samt att 

forskaren är lyhörd under intervjutillfället för den komplexa interaktion som finns under själv 

intervjun. Jag formulerade mina intervjufrågor noggrant för att det skulle ge mig svar på mitt 

syfte och att de inte skulle vara svåra att förstå för mina informanter (Denscombe, 2009). Jag 

skickade intervjuguiden till Bodens kommuns verksamhetschef och Din hemservices 

verksamhetschef innan jag gjorde intervjuerna, detta för att de som är i verksamheterna skulle 

ha möjligheter att kommentera eller komplettera om de ansåg något saknades. Jag åkte hem 

till mina informanter och gjorde enskilda intervjuer med dem vilket är det vanligaste i 

forskningssammanhang, att intervjuerna görs enskilt (Ejvegård, 2003). Jag har vid 

intervjuerna använt mig av halvstrukturerade intervjuer för att vara flexibel och låta 

informanten tala fritt och utveckla sina svar. Detta innebär att jag i förväg hade en färdigställd 

intervjuguide med frågor jag ville ha besvarade för att ha en struktur på intervjun men jag var 

även flexibel och ställde följdfrågor när jag ansåg att det behövdes. Den halvstrukturerade 

intervjun är den viktigaste typen av forskningsintervju enligt Gillham (2008) då den har en 

flexibilitet som balanseras upp av en struktur och därmed är den data som man får av god 

kvalitet. I uppsatsen arbetades utifrån en halvstrukturerad intervju som innebär att:  

• Alla informanter får samma frågor. 

• Frågorna genomgår en viss utvecklingsprocess för att ämnesfokus ska säkerställas. 

• För att man ska kunna säkerställa att likvärdiga saker täcks in så leds 

intervjupersonerna vidare av följdfrågor om inte de relevanta underrubrikerna tagits 

upp spontant. 

• Intervjuerna tar ungefär lika lång tid. Forskaren håller igång samtalet för att få ungefär 

samma informationsmängd från informanterna. 

• Dessa punkter ingår i den gemensamma strukturen för intervjuerna. Delarna som är 

mindre strukturerade och därigenom inte förutbestämda och styrande kännetecknas av 

att: 
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Frågorna är öppna – svarets riktning eller dess karaktär är öppen (”Vad tycker du om 

Kommunens arbete?”) 

Intervjuaren använder sonderande frågor om det bedöms att det finns mer att berätta 

kring en viss del i intervjun. (”Vad hände då, kan du berätta mer?”)  

 

Gillham (2008) skriver även om hur viktigt det är att använda sig av tekniken återspegling vid 

intervjuer och detta var något jag försökte tänka på vid mina intervjuer. Jag gjorde 

återspeglingar för att få informanten att berätta vidare och fördjupa sig i det som just sagts. 

När något som sades var intressant och viktigt och som kunde vinna på att utvecklas mer 

gjorde jag en återspegling för att få en fördjupning av det som sagts. Återspegling handlar om 

att återge kärnan i det informanten just sagt, dennes egna ord. Med återspeglingar visade jag 

som intervjuare intresse av det som sades, samt att jag var medveten om vikten av det som 

just sagts och med återspeglingen kunde jag styra intervjupersonen främst i en självvald 

riktning.  

Jag har gjort intervjuerna på en digital diktafon, detta för att jag skulle kunna fokusera på 

samtalet och inte missa något som är lätt att man gör när man ska anteckna under intervjun. 

Innan intervjuerna förklarade jag detta för informanten och de gav sitt samtycke att jag 

spelade in intervjun. Denscombe (2009) menar att ljudupptagningar ger i det närmaste en 

fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun, nackdelen med inspelningar kan 

vara att man missar det icke verbala språket under intervjun. Innan mina intervjuer 

säkerställde jag att diktafonen fungerade som den skulle då det enligt Denscombe (2009) är 

ett kardinalfel att påbörja intervjun innan man har kollat att utrustningen fungerar. 

Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter. Det material jag samlat in, har efter det att uppsatsen 

blivit godkänd förstörts.  

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Jag kontaktade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för att höra om de hade något 

uppdrag åt mig, efter lite funderande sa de att det hade varit intressant att titta på varför 

kunderna väljer som de gör. Då uppsatsen skulle kunna bidra till ett bredare 

utvärderingsarbete valde jag att inte bara titta på kundens val utan även på den styrmodell som 

ger kunderna möjlighet att välja, kundvalsmodellen eller brukarmodellen som den även kallas.  
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Jag har tagit del av flertalet rapporter gjorda år SKL kring införandet av LOV och införandet 

av kundvalsmodeller, skrivna av olika forskare. 

Jag kontaktade verksamhetschefen för ordinärt boende4, hemtjänsten, på Bodens Kommun för 

att komma i kontakt med kunder som jag kunde intervjua för min rapport. Jag förklarade för 

henne att jag var väl medveten om sekretessen som gäller för dem och deras kunder, men då 

jag arbetar som enhetschef i Luleå Kommun har jag skrivit på sekretess hos min arbetsgivare 

och gör det även i detta arbete om Bodens kommun vill det. Jag förklarade även att jag 

kommer helt att avidentifiera mina informanter för att deras identitet inte kommer att röjas. 

Jag bad henne hjälpa mig att komma i kontakt med 1. två kunder som valt den kommunala 

hemtjänsten. 2. två kunder som valt privata utförare och sen valt att komma tillbaka till 

kommunen, detta fanns inte. 3. en privat utförare som kunde hjälpa mig att komma i kontakt 

med deras kunder. Jag kontaktade därefter verksamhetschefen på din hemservice i Boden och 

bad om hjälp att få komma i kontakt med 1. två under som valt från kommunens hemtjänst till 

dem 2. två kunder som direkt valt dem som utförare när de fått biståndsbeslutet från 

kommunen. Jag skickade mitt syfte och min intervjuguide via e-post till dem båda för att de 

skulle ha möjlighet att komplettera med någon fråga som jag kanske missat och som låg i 

deras intresse. De gjorde dock inga kompletteringar i min intervjuguide men gavs 

möjligheten. 

Jag fick namn och telefonnummer till kunder att intervjua och kontaktade dem per telefon för 

att komma överens med dem om intervjutillfälle, det är enligt Denscombe (2009) lättare att få 

träffa informanten ansikte mot ansikte om man i förväg kontaktat intervjupersonen. Vid mitt 

samtal presenterade jag mig och förklarade syftet med min intervju, detta upprepade jag när 

jag träffade dem innan vi påbörjade intervjun. När informanter samtycker till att vara med i en 

forskningsintervju finns det vissa förutsättningar intervjun sker under. De har medgivit att de 

vill delta i undersökningen vilket är viktigt för forskaren särskilt när det gäller 

forskningsetiken. Genom samtycket att bli intervjuad innebär det ett informerat samtycke. Jag 

förklarade att det som sades under vårt samtal stannade mellan oss, att jag kunde komma att 

använda mig av vissa citat samt att deras identitet inte skulle komma fram i min uppsats utan 

jag skulle avidentifiera dem. För att mina informanter skulle känna sig trygga och bekväma i 

en välbekant miljö, samt att många av dem har svårigheter att färdas, besökte jag dem i deras 

                                                             
4 Ordinärt boende – egen lägenhet eller villa (Luleåkommun, 2011).  
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hem för att genomföra intervjuerna. Det var viktigt att informanterna kände sig bekväma 

tillsammans med mig under intervjun, därför funderade jag lite extra på min klädsel inför 

intervjuerna för som Gillham (2008) menar har klädseln betydelse för hur vi uppfattar 

varandra. Jag gjorde inte fler än två intervjuer per dag, en på förmiddagen och en på 

eftermiddagen, då jag inte ville ha någon tid att passa så att detta skulle påverka vårt samtal 

och att jag som intervjuare skulle upplevas som stressad. 

4.3 ANALYS 

När alla intervjuer var genomförda, blev de transkriberade. Detta gjordes så ordagrant som det 

var möjligt även skratt, harklingar och upprepningar noterades (Kvale, 1997). Efter 

transkriberingen lästes varje intervju igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om 

dess innehåll. Intervjuerna kodades till olika kategorier, långa uttalanden kortades ned till 

enklare kategorier, som sedan bildade de teman som är centrala i intervjuerna. 

Utkristalliseringen av dessa teman innebär att informanterna har avpersonifierats (Kvale, 

1997) De teman som utkristalliserats och som används i resultatet är: Utbildning, den generation 

som idag har hemtjänst hade under sin uppväxt ofta ingen möjlighet att utbilda sig. Kvinnorna 

jobbade ofta hemma på gården innan de gifte sig och kanske då, om det fanns möjlighet, gick 

de någon kortare utbildning för att få jobb ute på arbetsmarknaden. Information, den 

information som skickats ut av kommunen har varit svår för mina informanter att ta del av, 

flera minns inte alls att det fått någon information. Privata utförare som har varit ute på olika 

studiecirklar och presenterat sin verksamhet har på så sätt får ut information om sin 

verksamhet och därigenom fått nya kunder. Valfrihet, är inte en självklarhet för denna 

generation som jag intervjuat, de har ibland svårt att förstå vad jag menar. Männen har större 

förståelse om valfrihet och vilka möjligheter som ges. Trygghet, är viktigt för de äldre. Att de 

känner sig nöjda och trygga med de som kommer till dem är viktigare än att ha möjlighet att 

välja. Om allt fungerar bra i hemmet och den hjälp som ges ser de ingen vits i att byta utförare 

och vara tvungen att lära känna nya människor. Citat från intervjuerna har använts i resultatet 

för att synliggöra informanternas egna upplevelser, de har redigerats från talspråk till 

skriftspråk utan att innehållet i citatet ändrats.  

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet innebär enligt Thurén (2002) att forskaren undersökt det som skulle undersökas och 

inte något annat. Innan mina intervjuer startade förklarade jag mitt syfte med uppsatsen för 
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informanterna. Intervjuerna genomförde jag enskilt, för att informanterna inte skulle påverkas 

av omkringliggande faktorer, något jag anser resulterat i högre validitet. Ett annat 

metodproblem som kan uppstå är att informanterna inte förstod mina frågor eller att de kände 

sig obekväma i intervjusituationen. Jag anser inte att det var något problem som uppstod vid 

intervjuerna jag gjorde. Både den som intervjuar och den som intervjuas kan tappa fokus vid 

personliga intervjuer, något jag var medveten om. Jag var därför noga med att hålla mig till 

det jag skulle undersöka och inget annat, vilket teorin anser stärka validiteten ytterligare.  

Med reliabilitet menar Bell (2000) att varje gång en mätning sker skall samma resultat kunna 

uppnås. Om någon annan gör samma intervju som jag gjort och med samma intervjuguide, 

ska svaren som framkommer då, överensstämma med tidigare svar från tidigare intervjuer. 

Thurén (2002) definierar reliabilitet som tillförlitlighet, det vill säga att mätningarna är 

korrekt gjorda. Direkt efter att intervjuerna var genomförda, transkriberade, analyserade och 

sammanställde jag svaren vilket har möjliggjort en mer objektiv syn på resultatet, något som 

ytterligare ökade reliabiliteten i min undersökning. Ett metodproblem kunde vara att den 

intervjuade kände att det var tidsbrist och gav mig förkortade eller ogenomtänkta svar, men 

jag tycker att intervjupersonerna tog sig tid att fundera över sina svar, varför jag anser att 

reliabiliteten i min undersökning var hög. 

4.5 URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR 

För att kunna göra ett urval och hitta informanter till min undersökning vände jag mig till 

Bodens Kommun och bad om hjälp att få kontakt med kunder som har beviljade insatser om 

hemtjänst samt en privat utförare. Viktigt var även att de kunder jag intervjuade var adekvata 

och kunde redogöra för sina val och sina tankar kring detta. Att intervjua en dement person 

hade inte varit etiskt riktigt och hade inte gett mig de svar jag sökte och det hade kunnat göra 

personen orolig och förvirrad. Min urvalsgrupp blev de informanter jag kom i kontakt med 

genom Bodens Kommun och den privata utföraren jag kontaktade.  

En kort presentation av mina informanter, deras namn är fingerade: 

Edith Andersson född 1926. Skötte i sin ungdom om posthanteringen hemmavid fram tills hon 

var ca 25 år och gick efter det en ettårig kontorsutbildning i Luleå. Efter färdig utbildning har 

hon arbetat som administratör, med uppehåll för barnledighet, fram till sin pension. Har haft 

hemtjänst sedan 1999. 
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Per Nilsson född 1932. Har en god utbildning och arbetade åt ett statligt verk fram till sin 

pension. Haft hemtjänst i drygt ett år. 

Stina Karlsson född 1927. Ingen utbildning annat än folkskolan, har jobbat hemma på 

jordbruket och drev det sen vidare med sin man till någon gång på 70-talet då de blev tvungna 

att lägga ned det på grund av expropriering av marken. Haft hemtjänst ett par år. 

Doris Hansson född 1918. Ingen utbildning annat än folkskolan. Skötte om sina nära tills hon 

vid ca 40 års ålder fick anställning åt landstinget och arbetade där fram till sin pension. Haft 

hemtjänst ett par månader. 

Bertil Svensson född 1927. Har utbildning både inom miltär verksamhet och inom 

skolväsendet. Har arbetat ett tag inom det militära och sedan inom skolväsendet han slutade 

sin yrkesbana med att arbeta som arbetsledare. Haft hemtjänst i åtta år. 

Två av mina informanter har den kommunala hemtjänsten sedan länge. Två av dem har valt 

från kommunens hemtjänst till en privat utförare. En gjorde direktval till den privata 

utföraren. 

4.6 ETISKA REFLEKTIONER 

Jag har jobbat med ett känsligt ämne i samhället, då sekretessen kring kommunens kunder är 

strikt. Jag förklarade för verksamhetschefen på Bodens kommun att jag var väl medveten om 

detta genom mitt arbete i Luleå Kommun och frågade om jag skulle skriva på en 

sekretesshandling även i Bodens Kommun för detta arbete.  Jag har varit noga med mina 

intervjuguider och noga överväga varje fråga för att få sanningsenliga svar, då risken finns i 

denna typ av undersökningar att svaren blir politiskt korrekta. Det kan innebära att 

informanterna svarar som de bör, inte som de tycker. Därför har jag varit noga med att ställa 

öppna frågor som inte kan påverka informanternas svar åt något håll och tolkas som något 

som har med politik att göra. Gillham (2008) skriver om detta att forskning handlar om att 

göra upptäckter, det handlar inte för mig att lägga fram vad jag tror är fallet. Vi alla har 

förutfattade meningar och detta måste forskaren vara medveten om. Särskilt när vi undersöker 

bekanta miljöer har vi lätt att tro att vi vet vad som finns för oss att upptäcka. Han skriver 

vidare att ”vi bör betrakta denna bekanta miljö som om den var ett främmande land”. Vid 

förberedelserna är det första steget att utveckla en naiv blick. Jag har utifrån detta försökt att 

lägga min förförståelse åt sidan och vara så objektiv som det är möjligt för att inte lägga in 



26 
 

egna värderingar när jag analyserar intervjuerna. Det är annars lätt att man ser det man vill i 

intervjuerna utifrån sin förförståelse, genom att jag var medveten om detta så har jag 

analyserat intervjuerna utan att låta min förförståelse påverka resultatet. I min undersökning 

har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se) som är: 

Informationskravet - jag informerade om syftet med min studie och vad intervjuerna skulle 

användas till innan varje intervju genomfördes. Samtyckekravet - jag frågade om 

informanterna ville medverka i min undersökning och jag har bett om tillåtelse av mina 

informanter att få spela in intervjuerna för att vid min analys även bli medveten om det som 

inte sägs. Konfidentialitetskravet - i min uppsats har jag varit noga när jag skrivit så att 

informanterna förblir anonyma och att deras identitet inte kan röjas.  Detta förklarade jag 

också för mina informanter innan jag började intervjun, att de skulle vara anonyma i min 

uppsats. Ingen enskild person identifieras och ingen utomstående har fått veta vem som varit 

mina informanter. Nyttjandekravet - det material som samlats in vid intervjuerna om enskilda 

personer får bara användas i forskningsändamål. Informanternas berättelser får inte användas 

för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften vilket inte heller har skett. 
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5 RESULTAT 

5.1 UTBILDNING 

De kunder, mina informanter, som dag har hemtjänst är mellan 80 och 94 år gamla. De har till 

största delen ingen högre utbildning, utan har gått folkskolan som var vanligt på den tiden. 

Männen har en högre utbildning än kvinnorna som ofta har arbetat i hemmet och hjälpt sina 

anhöriga innan de kunde komma ut i arbetslivet om de alls gjorde så. 

 

”…vi hade ju jordbruk och jag jobbade där ända tills vi slutade med djuren” 

Stina 80 år 

Stina föddes in i jordbruket och fortsatte arbeta på hemgården tillammans med sin make. De 

drev jordbruket tills de var tvungna att sluta med det då kommunen löste in marken för att 

bygga ett nytt bostadsområde. 

 

”Bara vanlig skola för det fanns ju inget annat på den tiden. Jag var nog väldigt 

begåvad jag har mitt skolbetyg kvar men det fick jag ju aldrig använda, det 

fanns ju inga pengar.” Doris 94 år 

Fastän begåvningen och intresset fanns så saknades möjligheterna till att studera vidare efter 

folkskolan. Det kostade för familjerna att skicka sina barn till högre utbildningar vilket ofta 

innebar att många blev kvar hemma på gården och jobbade. 

 

”Det var så många jag skulle sköta om av mina närmaste, så jag var nästan 40 

år innan jag började jobba, men då gick det undan för jag trivdes ju med jobbet 

och vi hade många seminarier. Men jag har ingen riktig utbildning.” Doris 94 

år 

Kvinnorna stannade ofta i hemmet och skötte om sina nära och kära, sedan om tillfälle gavs 

kunde de gå ut i arbetslivet. 
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Den generation som idag har hjälp av hemtjänsten är lågutbildade och har ofta arbetat hemma 

på gården vilket innebär att de inte haft möjligheter att göra val i sitt liv. Deras liv var ofta 

utstakat och en del av mina informanter har senare i livet gått en kortare utbildning eller har 

genom jobbet fått utbildningar. Detta visar på att denna generation inte är vana att ha 

möjligheter att välja, vilket sen följer dem hela livet, de är tacksamma för det som ges och 

ställer inga högra krav.  

5.2 INFORMATION 

Informationen som gavs till kunderna var knapphändig enligt dem och tillsynes svår att förstå 

innebörden av. Det skickades ut informationsbrev om införandet av LOV till 

hemtjänstkunderna i Bodens kommun där det förklarades vad valfrihetssystemet innebar och 

varför det infördes. Information fanns även i dessa utskick om vilka val kunderna kunde göra 

och hur de skulle gå tillväga. Det annonserades även i lokaltidningarna om valfrihetssystemet 

där de utförare som kommunen hade tecknat avtal med fanns uppräknade och information om 

att kunderna hade möjlighet att byta utförare om de önskade (bilagor). Nya hemtjänstkunder 

som får insatser beviljade av kommunen får denna information vid besöket i hemmet av 

kommunens biståndshandläggare. 

 

”Ja hör du du, det var inte mycket man fick, ett papper att fylla i vad man 

behövde och jag sa att jag vill ha det som det var förut”. Edith 86 år  

Informationen som kom från kommunen upplevdes som svår att förstå och flertalet av mina 

informanter har svårt att komma ihåg om de har fått någon information alls. 

 

”Jo nog sa de naturligtvis det men det var inte mer och jag brydde mig inte om 

att, det var bra som det var och jag har ju lärt känna personalen nu”. 

Stina 80år 

Muntlig information kan ha framförts på ett eller annat sätt. Jag får inte fram på vilket sätt den 

i sådana fall skulle ha framförts till de kunder som redan hade hemtjänst genom kommunen. 
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”Nej, det kan jag verkligen inte säga för nog kan jag ha fått något papper. Men 

om jag säger vart jag fick information från var från denna studiecirkel”. Bertil 

85 år 

På en studiecirkel kom en privat utförare av hemtjänst ut och informerade om sina tjänster och 

genom det fick min informant vetskap om att det fanns andra utförare än kommunens 

hemtjänst. 

 

”Nej, hade jag fått information så hade jag sagt det”. Bertil 85 år 

När jag försöker förtydiga min fråga för att få veta vilken information som getts av 

kommunen, förklarar informanten vänligt men bestämt att ingen mer information än det 

utskick som gjorts av kommunen getts. 

 

”Nej nej, det var ingen som kom utan det som stod på pappret fick vi läsa och 

svara på hur vi ville ha det”. Edith 86 år 

Den information som gavs till kunderna inom hemtjänsten i Bodens kommun var i skriftlig 

form. Brev skickades hem och en annons i lokaltidningarna infördes, se bilagor. Det var svårt 

att ta till sig den informationen som gavs och informanterna uttrycker att det hade varit bra 

med någon muntlig information också så att de hade haft möjlighet att ställa frågor. 

 

”Det var när sonen var uppe i sommar så träffade vi fastern till killen som har 

företaget och någon berättade det här. Jag har inte brytt mig tidigare, jag har 

tänkt det går så länge som det går sen får det vara hur det vill. Men då 

bestämde vi oss på att ta reda på hur det var”. Doris 94 år 

Genom bekanta fås informationen om valfriheten i kommunen vilket får Doris att undersöka 

vilka möjligheter hon hade att få hjälp i hemmet av en annan utförare än kommunens 

hemtjänst. Hon valde en privat utförare. 

Information kring införandet av LOV i kommunen skickades ut per post och det annonserades 

i lokaltidningarna. Denna information var svår för kunderna att ta till sig och förstå 

innebörden av. Flertalet av mina informanter minns inte alls att de fått någon information, 
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vilket givetvis kan bero på sviktande minne, men jag ser att informationen bör ges på annat 

sätt för att denna modell ska fungera som den var tänkt. De privata utförare som aktivt varit 

ute på olika möten som anordnats av äldre för att marknadsföra sig, har fått god respons från 

kunderna och den informationen har gått fram. För att kunderna ska kunna vara med och 

påverka är det av största vikt att informationen ges på rätt sätt så att kunderna förstår vilken 

valfrihet de ges och vilka val de har. 

5.3 VALFRIHET 

Valfrihet är inte alltid en självklarhet för alla. I nästan alla intervjuer jag genomförde 

framkom det att begreppet valfrihet inte alltid var självklart. 

 

”Jag vet inte… jag är inte så inne i det, vad innebär det?” Stina 80 år 

När jag då förklarar tanken bakom LOV och valfrihet, hur det är tänkt att fungera för dig som 
kund får jag till svar: 

 

” - Jo men det kan väl vara bra i och för sig…”. Stina 80 år 

Stinas kommentar visat tydligt på att valfrihet är ingenting som är självklart för henne. En viss 

tveksamhet inför begreppet men ändå något som nog ändå kan vara bra för mig som individ. 

 

”Det är alltid bra att välja därför att då får man det bästa eller då får jag det 

som passar mig”. Bertil 85 år 

”Jodå, nog är det bra tycker man inte att det behövs så tar man bort”. Per 80 år 

De manliga informanterna som har ett långt arbetsliv bakom sig har klara uppfattningar om 

valfrihet och vad det betyder för dem. 

 

”Ja, jag fick… först var det ju kommunens hemtjänst men det valde jag bort för 

det var ju värdelöst, unga flickor som inget kunde grymt sagt”. Per 80 år 



31 
 

När kunderna inte gör ett aktivt val blir det kommunens hemtjänst som utför insatserna hos 

kund. Är det så att kunden inte är nöjd ges möjlighet att byta utförare. 

 

”… barnen tyckte väl att det inte var bra, de pushade mig att byta” Per 80 år 

Det framkommer senare under intervjun med Per att det var barnen som inte tyckte att det 

fungerade bra hemma hos pappa och påverkade honom då till att byta utförare. 

 

”Kanske att de lyssnar mer om det är någonting men annars är det inte….”. 

Stina 80 år 

Vid min fråga om informanterna upplever att de har fått större möjlighet att påverka menar 

Stina att personalen kanske lyssnar lite mer på vad kunderna säger och vilka önskemål de har. 

Men i övrigt upplever hon inte att hon har så mycket större möjligheter att påverka av 

hemtjänsten. 

 

”Ja, precis då small det direkt” Doris 94 år 

När LOV infördes och möjligheten gavs att välja en privat utförare kände Doris att nu kunde 

hon ta emot hjälp i hemmet. Kommunens hemtjänst hade ett, i hennes ögon, dåligt rykte vilket 

innebar att hon dragit sig för att söka hjälp 

 

”Ja, då hade jag skitit i allt, jag hade bävat med kommuntanterna och inget ont 

om dem men man har hört mycket och att de inte har den där rätta inställningen 

om tystnadsplikten” Doris 94 år 

På min fråga om inte systemet med valfrihet inom hemtjänsten hade funnits i Bodens 

kommun svarar Doris kort och koncist att då hade hon struntat i att ta hjälp från hemtjänsten. 
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”Ja, om man är vid sina sinnens fulla bruk kan man ju välja vad jag tycker är 

bra själv men om jag inte är det så måste någon annan göra det valet åt mig, 

och då faller ju hela tanken”. Bertil 85 år 

Bertil menar att om man är frisk och har tankarna i behåll och själv kan ta beslut om hur man 

vill ha det så är valfrihet bra men är det så att man är sjuk och inte kan ta sådana beslut själv 

så faller hela tanken om valfrihet för då gör någon annan det åt individen. Hur vet den som 

väljer hur den enskilde individen vill ha det? 

 

”Vad jag tycker är att städet hade de gärna fått ha kvar. Det var bättre med 

städet förr när kommunen hade det”. Stina 80 år 

I samband med att LOV infördes i kommunen lade kommunen ut städet inom hemtjänsten på 

entreprenad. Detta är vad informanterna kommer tillbaka till när jag frågar dem om valfrihet. 

 

”Det har jag skrivit bort med städet och låt oss få tillbaka det som det var”. 

Edith 86 år 

De upplever att städet fungerade bättre förr då hemtjänsten även utförde städet hemma hos 

dem. Den privata utföraren sköter alla insatser, även städet utförs av deras personal. 

Valfrihet är ingen självklarhet för denna generation. De har vuxit upp under, ofta, enkla 

förhållanden vilket har inneburit att de inte getts tillfälle till att välja. En intressant aspekt av 

valfrihet lyfter en av informanterna fram och det är att om en kund är frisk och minnet är gott 

är valet en bra sak, men om minnet börjat svikta kan valet vara omöjligt för den enskilde att 

fatta. 

5.4 TRYGGHET 

”Jag kände mig mer hemma med dem och jag tänkte ska jag börja med nya 

människor nu igen, det hade säker gått bra det också men….det blev så jag 

tyckte att jag var nöjd med det här så det fanns ingen anledning att börja 

om…”Stina 80 år 
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Stina har haft kommunens hemtjänst under flera år och genomgående i alla intervjuer säger 

informanterna att om de är nöjda med de insatser som de har finns ingen anledning att byta. 

Tryggheten i att känna personalen som kommer hem till dem är också en av anledningarna att 

inte byta utförare.  

”Njae, det finns inget jag är helnöjd”. Per 80 år 

På min fråga på vad som skulle kunna påverka för att de skulle byta utförare är svaret klart, är 

man nöjd med hjälpen som ges finns ingen alledning att byta.  

 

”Nej, jag tycker ju det då har man ingen anledning att byta, de gör ju så gott de 
kan, de har ju för lite tid…”. Stina 80 år 

Tryggheten i att ha samma personal som känner ens behov är viktigt för kunderna, fungerar 

den hjälp som ges tillfredställande finns ingen anledning att byta utförare.  

Informanterna menar på att det är tryggheten som är den viktigaste och att byta bort sin 

trygghet för att man får möjligheten är inget man gör så länge allt fungerar tillfredställande. 

Denna generation är uppvuxna med den sociala tryggheten som funnits under många år i vårt 

samhälle och de är trygga och nöjda med den. Att ta egna beslut som kanske ruckar på den 

tryggheten som de har idag görs inte.  

5.5 SAMMANFATTNING 

Informationen som Bodens Kommun gav till sina kunder när LOV infördes var inte tillräcklig 

för att kunderna skulle förstå innebörden av den valfrihet som de skulle komma att få när 

LOV infördes. En muntlig information hade troligtvis kunnat klargöra för kunderna vad som 

skulle ske med deras hemtjänst och vilken möjlighet de fick att påverka sina insatser. Alla 

mina informanter har ett vagt eller inget minne av att de skulle ha fått någon information. Av 

detta kan vi förstå att enbart skriftlig information till äldre människor inte är att föredra då de 

kanske inte alltid har förmågan att ta till sig och förstå den informationen som ges. Det kan 

bero på flertalet saker, dålig syn, ointresse, tron att detta inte gäller mig eller att minnet har 

börjat ge vika så att de inte förstår innebörden av vad som står i brevet från kommunen. 

Kunderna som har lägre utbildningar och som inte har arbetat ute i arbetslivet har inte heller 

samma förmåga att förstå vad den valfrihet som gavs innebar.  



34 
 

Att ha tryggheten i att samma personer kommer till mig och hjälper mig med det jag behöver, 

känner till mig och jag känner dem är det vanligaste argumentet till att inte byta utförare. Om 

jag är nöjd och allting fungerar tillfredställande varför ska jag då börja byta vilket innebär att 

jag måste lära känna nya människor och de ska lära känna mig. Är det bra behåller kunderna 

den hemtjänst de haft i många år då det är tryggt för dem. Missnöjet med hemtjänsten kan ofta 

komma från barnen som är mer vana än de äldre att ställa krav. Som vi ser i intervjun med 

Per, var det barnen som påverkat honom att byta då de inte var nöjda med den hjälp som deras 

pappa gavs. Jag är tveksam att han själv skulle gjort det omvalet om inte barnen tryckt på.   

När kommunerna ska ut med information är det av yttersta vikt att kommunerna ser över vem 

som ska informeras och hur man i bästa möjligaste mån ska få ut informationen på ett bra sätt 

så alla förstår och kan ta ett rätt beslut utifrån den information de har fått. Som det är nu ser 

jag att besluten med att byta eller att inte byta utförare av hemtjänsten inte kommit genom den 

information som getts av kommunen utan det är genom information av de privata utförare 

som de har fått ut sitt budskap och kunnat marknadsföra sina tjänster. Hur den muntliga 

informationen, som ges av kommunen till nya kunder vid hembesök av biståndshandläggare, 

är utformad och hur detta har påverkat valet som kunderna gjort har jag inte vetskap om. 
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6 DISKUSSION 

Kundvalsmodeller, i form av att kunderna har möjlighet att påverka den hjälp de får i hemmet, 

är på frammarsch i flera kommuner runt om i Sverige. Lagen om valfrihet, LOV, infördes 

2009 vilket innebär att kommuner som inför LOV ska kontraktera utförare som kunderna kan 

välja mellan när de för hemtjänstinsatser beviljade. I rapporten framtagen av SKL från 

september 2011 är det 94 kommuner i Sverige som har LOV i drift i dagsläget, 69 som 

beslutat att införa LOV, 55 kommuner som ännu inte tagigt beslut för eller emot och 29 

kommuner i Sverige som beslutat att inte införa LOV. I Norrbotten har vi i dagsläget två 

kommuner som har infört LOV, Boden och Haparanda. Fler Norrlandskommuner ligger i 

startgroparna och flera projekt pågår (Bengtsson, 2011).  

Mitt syfte var att göra en undersökning av brukarmodellen som används i Bodens kommun. 

Detta för att kunna bidra med viktiga kunskaper från detta arbete till en efterföljande, bredare 

utvärdering av kundvalssystemet. Det är av intresse att undersöka hur kunderna tycker att det 

har fungerat med LOV för att få kunskap om hur kundval fungerar i praktiken och hur det 

uppfattas av kunderna. 

Mina frågeställningar var: 

• Vilken information ges av kommunen till kunderna kring det val som ska göras? 

• Vad beror det på att kunderna väljer utförare som de gör? 

• Vad tycker kunderna om systemet med kundval?  

• Vad anser kunderna om den valfrihet som LOV ger dem? 

• Vad är bra med detta system? 

•  Vad kan bli bättre? 

Hemtjänstkunderna i Bodens Kommun har inte riktigt insyn i det här med valfrihet och i 

vilket inflytande de har fått i och med införandet av LOV. Vad som påverkade kundernas val 

är lite svårt att säga då detta är en generation som inte är vana att få välja. Informationen som 

gavs av kommunen till de kunder som redan hade hemtjänst gavs i form av ett utskick och av 

en annons i lokalpressen, vilket inte alla äldre har möjlighet att ta till sig. Någon form av 

muntlig information hade varit att föredra sen om utfallet av denna information blivit 

annorlunda kan jag inte uttala mig om. Det som är bra med detta system är att möjligheten att 

välja finns, om kunderna vill. Finns missnöje med de utförda tjänsterna behöver inte kunderna 

ta emot den utan kan byta utförare, vilket är en trygghet för kunderna. Det som kan bli bättre 
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och som även tidigare forskning visar på bör bli bättre är informationen till kunderna. Jag tror 

att med kommande generationer som är i behov av hemtjänst kommer detta att ge sig självt, 

då de vuxit upp under andra förhållandes vilket innebär att valfrihet och möjligheten att 

påverka sin egen situation är en självklarhet, vilket det inte är för den generation som idag har 

behov av hemtjänst. Begreppet valfrihet upptäcker jag, under mina intervjuer, att mina 

informanter tolkar på ett annat sätt än den valfrihet som tanken bakom lagen LOV är tänkt att 

ge. Valfrihet för informanterna handlar om att få välja vilken hjälp de vill ha utförd i hemmet 

snarare än vilken utförare de vill ska komma hem till dem och ge dem den hjälp de har fått 

beviljad. Om hemtjänsten fungerar till belåtenhet ser många av informanterna inte att de har 

behov att byta utförare. Det jag har lite svårt att få fram i mina intervjuer är om de är riktigt 

medvetna om den möjlighet de har att byta utförare om de vill. En viktig aspekt kommer fram 

då en av mina informanter säger att om man är vid sina sinnens fulla bruk är valfrihet bra men 

är man inte det måste någon annan göra valet åt mig. Det är ett problem som kommunerna har 

att handskas med, om kunderna inte själva är kapabla att välja vem ska då tala för dem och 

veta vilket val de vill göra.  

Den 16 november (2009) beslutade kommunfullmäktige i Boden om att kommunen skulle 

införa LOV. Tanken bakom detta beslut var att de kunder som hade hemtjänst nu skulle få 

möjlighet att välja vilken utförare de ville. Det fanns även en annan tanke bakom detta beslut 

vilket även är tanken bakom LOV att öka arbetstillfällena i kommunen och att fler skulle få 

möjlighet att starta egna företag. Det som jag ser när jag gör denna utredning är att 

informationen som ges till kunderna inte är tydlig nog, vilket kan innebära att den tanke som 

Bodens Kommun hade vid införandet av LOV inte blir som det var tänkt. Får inte kunderna 

en information de kan ta till sig och utifrån den informationen kan formulera ett eget beslut 

faller, enligt mig, hala tanken om kundvalsmodeller och valfrihet.  Mina informanter har inget 

minne av någon information om att de har möjlighet att välja och hur det skulle gå till. De 

som har valt annan utförare än kommunen har fått den in formationen på annat sätt än genom 

kommunen vilket är intressant. Kommunen bör se över den information som ges till kunderna 

om LOV och valfrihet, detta för att brukar/kund modellen ska fungera som den är tänkt. 

Hertting och Vedung (2009) menar att argumenten för brukarmodellen kan formuleras utifrån 

två olika perspektiv. Det ena utgår från den politiska huvudmannen som lyfter fram 

brukarstyrning för att effektivisera genomförandet av politiken och för att skapa en acceptans 

för den. Den andra utgår från brukarna och rätten till att få den offentliga servicen anpassad 

till individuella behov och önskemål.  
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Mina informanter växte upp under första halvan av 1900-talet och Beck (2005) visar på att 

levnadsförhållandena har ändats mycket under 1900-talet. Industrisamhällets framväxt har 

gett oss nya möjligheter i fråga om valfrihet då vi idag har det bättre ekonomiskt och har 

således fått möjligheter att välja och att välja bort. Tidigare generationer har inte haft de 

möjligheterna så de har tacksamt fått ta emot vad som erbjöds, oavsett om de var nöjda eller 

inte. Beck (2005) visar på hur hushållens ekonomi har stärkts under 50-60 talet då hushållen 

fick starkare ekonomi kunde inkomsten läggas på annat än hushållet, kapitalvaror kunde 

inhandlas. Detta har lett till att normerna kring att välja har förändrats sedan tidigare 

generationer, idag är det inte bara de välbärgade som har möjlighet att välja andra utförare 

utan det är upp till varje individ att se till sina egna behov och att välja därefter. Dessa tidigare 

generationer vars familjer ibland levt under knappa förhållanden är inte lika benägna att välja, 

detta genom att de växt upp med andra normer än senare generationer som växt upp under 

andra förhållanden. Önskan att välja finns hos alla individer men det är inte en självklarhet 

hos de tidigare generationerna utan vanligare förekommande hos senare generationer som 

växt upp under andra förhållanden. 

De gavs inte heller möjligheten till utbildning som enligt Beck (2005) ger individen nya 

kunskaper och en annan syn på samhället. Han menar även att utbildningarna möjliggjorde för 

individen att bli medveten om olika processer för att finna sig själv och för att reflektera över 

saker och ting. Detta upplever jag tydligt i mina intervjuer, de informanter som har lite eller 

ingen utbildning har svårt att ta till sig vad valfrihet inne bär och de har även svårigheter att ta 

till sig den information som ges till dem och valmöjligheterna medan de som har lite högre 

utbildning talar om valfrihet som en självklarhet. 

Castells (2000) talar om att det under den informationsålder vi lever i dag växer fram en 

legitimitetskris kring funktionen och kring meningen för industriepokens institutioner. Han 

menar vidare att nationalstaten genom det globala nätverket av information har förlorat 

mycket av sin suveränitet. Detta stämmer väl överens med de yngre generationerna som har 

ett överflöd av information genom radio, tv, dator, Facebook, tvitter och bloggar. Den 

generation som idag har behovet av hjälp av kommunens institutioner, i detta fall 

socialtjänsten, har inte varken kunskap eller förmåga att sålla i all information som finns i 

samhället idag och ta tillvara den information som de behöver i sin kontakt med kommunen. 

Resultaten i uppsatsen pekar på detta, att den information som ges i olika media till den äldre 

generationen är svår för dem att ta till sig och den information som kommunen skickade ut till 

sina kunder var svårt för dem att förstå innebörden av. De som idag har hemtjänst har 
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fortfarande ett stort förtroende för de institutioner som byggts upp under deras livstid. 

Offentliga organ privatiseras och välfärdsstaten avveckling innebär att samhällena befrias från 

vissa byråkratiska bördor men det betyder även att det försämrar livsvillkoren för många 

medborgare. Det bryter det historiska samhällsfördraget som funnits mellan arbete, kapital, 

och stat samtidigt som det avlägsnar mycket av den mycket av den sociala tryggheten 

(Castells, 2000). Har individen inte förmågan att själv se till sitt eget bästa kan det vara så att 

känslan av otrygghet infinner sig när beroendet av andras välvilja ökar. 

Informationen kring kundval är den största svårigheten som lyfts fram i den tidigare 

forskningen som jag tagit del av. Löfström (2007) skriver att äldre kan ha svårt att värdera all 

den information som ges och kanske inte alla klarar av att hantera informationen. De som inte 

tar till sig informationen kan få en annan service än andra kunder som kan ta till sig den 

information som finns. De visar på andra rapporter som kommit fram till att äldre som har ett 

nedsatt allmäntillstånd har svårt att agera som kund på en marknad, det kan finnas en konflikt 

mellan önskan att välja och den reella förmågan. Edebalk och Svenson (2005) ifrågasätter i 

sin rapport om inte särskilt sköra och svaga kunder bör ges ett ombud i valsituationen för att 

stärka deras konsumentskydd. En svaghet som även jag ser är att de kunder som är särskilt 

svaga och sköra som ska göra ett val kan få svårigheter med att själva kunna ta detta viktiga 

beslut. Ett ombud bör utses till dessa kunder som är i behov av stöd. Sen bör det noga 

övervägas vilka kunder som ska få ett ombud och vilken kund som kan klara sitt val själv. En 

svår avvägning men viktig för att stärka individens rättssäkerhet. 

Hertting och Vedung (2009) skriver om att vårt samhälle idag är på väg mot en allt större 

individualisering. Brukar- och kundmodeller ligger därför rätt i tiden då vi allt mer blir 

medvetna om att allt inte behöver vara lika för alla och att vi vill ha möjlighet att påverka vårt 

eget liv. Hertting och Vedung (2009) skriver vidare att när fler känner sig förmögna och 

därmed känner att de har rätten att ställa krav utifrån sina egna individuella behov, blir 

standardiserade enhetsåtgärder ofta problem istället för lösningar. Kraven från medborgarna 

blir inte bara fler de blir dessutom mångfacetterade. Politiken står inför en ny generation 

väljare med nya krav som vet att ifrågasätta och ställa krav. Vi kommer att kräva att vi får den 

information som behövs för att vi ska kunna ta de beslut som blir bäst för just mig.  

Min slutsats är att då LOV inom hemtjänsten är på gång i hela landet är det klokt att påbörja 

jobbet med implementeringen av LOV och kundval innan lagen är ett faktum. Den generation 

som idag har hemtjänst har inte riktigt förmågan att ta vara på de möjligheter som de får 
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genom införandet av brukarmodellen inom hemtjänsten mycket på grund av att det inte förstår 

vad det innebär. Om en brukarmodell ska fungera på bästa tänkbara sätt, bör de kunder som 

får möjligheten att påverka förstå vad de påverkar och hur de kan göra det. Utan korrekt 

information, som kunderna förstår, faller hela kundvalsmodellen då den bygger på att 

kunderna ska utföra ett aktivt val och på så sätt påverka sin situation och på vilket sätt 

politiken bedrivs.  

Nästa generation som kommer att behöva hemtjänst har helt andra förutsättningar att påverka 

sin situation genom att de är välutbildade har erfarenheter från ett långt arbetsliv. Samhället 

har under deras uppväxt utvecklats till att bli mer individualiserat vilket innebär att de har 

under större delen av sina liv haft och getts möjlighet att välja och att välja bort. Det kommer 

att vara en naturlig del i deras vardag att välja och att ställa krav utifrån sina egna behov. Först 

då, när den nya generationen kommer in som kunder kommer kundvalsmodellen att fungera 

riktigt bra i de kommuner som valt att införa den förvaltningsmodeller i sina organisationer.  

 

6.1 FÖR VIDARE FORSKNING 

• Hur ska informationen framställas så att alla har möjlighet att ta den till sig? Det är av 

yttersta vikt att informationen om valfrihet ges på ett sätt som förstås, och hur ska jag 

som handläggare veta att kunden har förstått den information som jag gett, och tagit 

den till sig? Detta handlar även om rättsäkerheten för kunderna, för hur ska jag 

säkerställa att alla får samma rättigheter om jag inte vet om informationen jag gett har 

förståtts? 

• Vad är det som påverkar det val som kunderna gör, hade varit intressant att komma 

fram till. Då det borde finnas saker som påverkar mitt val. I min studie är det 

tillfälligheter och barnen som gått in och påverkat föräldrars val av hemtjänstutförare. 

• Jag håller även med Kastberg (2010) som lyfter att det behövs mer forskning för att 

förstå kundvalsmodellernas möjligheter och begränsningar för att de ska fungera bra i 

framtidens samhälle. 
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INTERVJUGUIDE OCH BILAGOR 

Vad är din ålder? 

Vad är din ålder? 

Vad har du för utbildning? 

Var har du arbeta med? 

Hur länge har du hapt hjälp av hemtjänsten? 

Vilken information fick du inför valet av hemtjänstutförare när LOV infördes? 

Vad var bra – vad hade kunnat vara bättre? 

Vem har du valt som hemtjänstutförare? 

Varför gjorde du det valet? 

Är du nöjd med valet du gjort? 

Vad skulle ha gjort att du valt annorlunda? 

Vad tycker du om LOV – valfrihetssystemet som nu införts i kommunen? 

Vad är mindre bra? 

Vad tycker du om den valfrihet du har fått genom LOV? 

Upplever du att du har större möjlighet att påverka? Varför? Varför inte? 

Något annat som du vill berätta om kring hemtjänsten? 
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   Socialförvaltningen 
 

Datum 
2009-11-17 

 

    
 Handläggare, telefon 
Marie Hjorth, 0921-628 33 

  

 

 

Till Dig som har hemtjänst 
 

Information om valfrihetssystem inom hemtjänsten 
Den 16 november 2009 beslutade kommunfullmäktige i Boden att införa 
valfrihetssystem inom hemtjänst. 

Vad innebär valfrihetssystem? 

Valfrihetssystemet innebär att Du som beviljats hemtjänst har rätt att välja vem 
som ska ge Dig hjälp. Det kan vara kommunen, eller något av de företag som 
kommunen godkänt, som ger Dig beviljad hjälp. 

Varför införs valfrihetssystem? 

Det införs för att Du som har hemtjänst ska få vara med och bestämma över hur 
den hjälp Du får utformas. Du ska ha möjlighet att byta utförare om Du inte är 
nöjd med din hemtjänst eller om Du av annat skäl känner att Du vill byta 
utförare.  

Måste jag välja? 

Nej, Du behöver inte välja. Om Du inte väljer – får Du precis som nu din hjälp 
via kommunens hemtjänst. 

Om jag vill välja - när kan jag då välja utförare? 

Någon gång under nästa år. Exakt datum är ännu inte klart. Du som har 
hemtjänst kommer få ett brev under våren/sommaren 2010. I brevet kommer vi 
berättar mer om när och hur Du kan välja vem som ska ge Dig hemtjänst.  

Var hittar jag mer information om valfrihetssystem? 

Mer information om valfrihetssystem inom hemtjänst kan Du och dina anhöriga 
hitta på kommunens hemsida: www.boden.se eller om ni kontaktar kommunens 
äldreinformatör Ingegerd Antonsson tel 782 36. 

 

Anders Sundström 
Ordförande i socialnämnden 
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   Socialförvaltningen 
 

Datum 
2010-08-25 

 

    
    
 

   
 
 
 
 
 
Till Dig som har hemtjänst 

 
 
 
 

Möjlighet att välja utförare av hemtjänst 
Bodens Kommun har infört valfrihetssystem inom hemtjänst. Det innebär att Du 
som har hemtjänst kan välja kommunen eller ett privat företag som utförare av 
Din hemtjänst.   

Med bifogat brev får Du information om de utförare som kommunen godkänt. 
Det finns fem olika alternativ, kommunens egen hemtjänst och fyra privata 
företag.  

Om Du är nöjd och inte vill byta utförare så behöver Du inte göra någonting.    
Du får då, precis som nu, Din hemtjänst via kommunens hemtjänst.  

Om Du vill byta utförare så behöver Du inte bestämma Dig på en gång utan kan 
göra det när det passar Dig.  

Du byter utförare genom att fylla i bifogad valblankett som skickas till:  

Socialförvaltningen                                                                               
Biståndsenheten                                                                                                    
961 86 Boden  

Önskar Du eller Dina anhöriga mer information om någon av de olika utförarna 
kontakta företaget ifråga. Du hittar kontaktuppgifter på respektive utförar-
presentation som finns i bifogad mapp. 

 

 

Marie Hjorth                          
Administrativ chef                      

 

http://www.boden.se/
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Annonstext från Lokaltidningarna i Boden NK och NSD införda 2010-08-28 

VALFRIGHETSSYSTAM INOM HEMTJÄNST. START 1 SEPTEMBER 

Bodens Kommun har från och med 1 september valfrihetssystem inom hemtjänst. Det innebär att den som har 
beviljats hemtjänst av kommunens biståndshandläggare kan välja kommunen eller ett privat företag som 
utförare av hemtjänsten. 
För att bli godkänd måste företaget uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt. På så sätt ska säkerställas att 
den service och omvårdnad som hemtjänstkunden får håller en god kvalitet, oavsett val av utförare. 
Godkända utförare av hemtjänst i Boden 
De företag som godkänts som hemtjänstutförare är följande: 
• Assistansteamet AB 
• Bodens kommuns hemtjänst 
• Din Hemservice AB 
• HeMi Hemtjänst AB 
• Inre Kraft AB 
Information om alla utförare finns samlad i en katalog. Där beskriver alla utförare vilka slags tjänster de erbjuder 
och inom vilken kommundel de är verksamma. 
Samtliga hemtjänstkunder i Bodens kommun kommer innan 1 september att få hemskickat utförarkatalogen, 
information om hur valet går till samt blankett för val av utförare. Med tiden kan det komma att finnas fler 
utförare att välja mellan. Alla hemtjänstkunder kommer att få information när det kommer nya utförare att välja 
bland. 
 
Kvalitetsuppföljning 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för hemtjänsten. Kommunens handläggare kommer 
att följa upp att utförarna lever upp till de kvalitetskrav som kommunen fastställt för hemtjänsten. 
Därutöver kommer regelbundna kundundersökningar att genomföras där kunderna ges möjlighet att bedöma 
kvaliteten i verksamheten. Resultat av kundundersökningar och andra uppföljningar kommer att publiceras på 
kommunens hemsida och i den utförarkatalog där alla utförare presenteras. 
 
Val och byte av utförare är en möjlighet 
Den som är beviljad hemtjänst har rätt att, men måste inte, välja utförare. Om man inte vill eller kan välja 
hemtjänstutförare blir det kommunens egen hemtjänst som utför insatserna. 
Hemtjänstkund som vill byta till en annan utförare kan göra det när som helst genom att kontakta sin 
biståndshandläggare. Biståndshandläggaren informerar om hur bytet går till och förser hemtjänstkunden med 
skriftlig information.  Den som vill byta utförare behöver inte uppge av vilket skäl man önskar göra 
bytet. Uppsägning av befintlig utförare görs till biståndshandläggaren som meddelar utföraren att uppdraget 
upphör. 
 
Väntetid för att få ny utförare 
Inom 5 arbetsdagar räknat från dag efter det att kommunen fått skriftlig information om byte av utförare kommer 
den nya utföraren att påbörja insatserna. Under tiden fortsätter den befintliga utföraren att utföra insatserna. Om 
man inte vill ha hemtjänst från tidigare utförare under väntetiden, utan vill säga bort insatserna under  
överrgångstiden, så meddelar  man detta till biståndshandläggaren. 
 
Tilläggstjänster 
Privata företag kan utöver hemtjänst utföra extra tjänster mot betalning, s k tilläggstjänster. Tilläggstjänster kan 
exempelvis vara trädgårdsarbete, snöskottning eller hårklippning. Kunden betalar direkt till företaget om hon/ 
han väljer att köpa dessa extra tjänster. Information om vilka tilläggstjänster företagen erbjuder finns i 
utförarkatalogen och på kommuns hemsida www.boden.se. Kommunens egen hemtjänst utför inte 
tilläggstjänster. 
 
Avgifter Avgiften för hemtjänst påverkas inte av huruvida man väljer en privat eller kommunal utförare. Den är 
lika oavsett vilket företag man valt för att utföra hemtjänsten. 
 
För ytterligare information 
Kontakta äldreinformatör: 
Ingegerd Antonsson, tel 0921-782 36 
eller se kommunens hemsida www.boden.se. 


