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Sammanfattning 
Dagens äldreomsorg kantas av kvalitetsproblem och arbetsmiljöproblem vilket titt som tätt 
uppdagas i olika mediala skandaler. Sedan en tid tillbaka har äldreomsorgen i Stockholm 
konkurrensutsatts och idag bedrivs lite mindre än hälften av stadens vård- och 
omsorgsboenden av privata utförare. Samtidigt anklagas vinstdrivna bolag för att ta ut höga 
avkastningar istället för att satsa på kvalitén. I denna studie undersöks hur Stockholms stad 
följer upp och säkerställer att privata utförare tillhandahåller en god äldreomsorg. Studien 
visar på att kvalitén i dessa verksamheter är komplex att följa upp och kräver en relation 
präglad av tillit och förtroende mellan kommun och utförare, och uppföljningen har visat sig 
likna biktens funktion inom den katolska kyrkan.  Detta står i konflikt med hur avtalen med 
utförarna är utformade. Avtalen bygger på en traditionell avtalssyn vilken innebär en misstro 
till att utförarna kommer fullfölja sina åtaganden. Kontroll och sanktioner är byggstenar i att 
säkerställa avtalsefterlevnad. Att avtal och avtalsuppföljning är utformade med olika 
inställning till utförare innebär att det finns utrymme för vinstdrivna bolag att göra avkall på 
de sociala kvalitetsaspekterna av äldreomsorgen till förmån för högre avkastning. Skulle så 
hända har kommunen få möjligheter att sanktionera detta agerande.  
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Författarens kommentar 
Denna studie är en kandidatuppsats i Handelsrätt. Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne 
avsett för icke-jurister och vänder sig till personer med behov av juridiska kunskaper. I ämnet 
handelsrätt ingår främst företagsrelaterade rättsområden och innebär ett annat metodologiskt 
betraktelsesätt än traditionell rättsdogmatik där målet är konfliktlösning. Istället används en 
metod som möjliggör en friare analys med ambitionen att beskriva strategier och rättsliga 
konsekvenser av olika handlingsalternativ.1  Jag heter Tobias Jobring och jag har min 
akademiska bakgrund i statsvetenskapen. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i 
statsvetenskap och parallellt med denna uppsatskurs i handelsrätt studerar jag master i 
statsvetenskap med inriktning mot offentligt politik och organisation på Stockholms 
universitet. Min förhoppning är att min statsvetenskapliga bakgrund tillsammans med de 
juridiska perspektiven inhämtade från handelsrätten kommer berika denna kandidatuppsats 
och möjliggöra en intressant analys av utmaningarna som finns vid offentlig upphandling av 
vård- och omsorgsboenden.   

 

 

  

                                                
1 Handelsrättsliga institutionen i Uppsalas hemsida.  
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Inledning 
Äldreomsorgen är idag ett hett omdiskuterat område. Den brottas med både kvalitetsproblem 
och arbetsmiljöproblem och kantas av skandaler som t ex den vanvård av äldre som 
uppdagades i Caremaskandalen. Samtidigt blir Svenska befolkningen allt äldre vilket ställer 
krav på ökade resurser till äldrevården. En av lösningarna som valts för att komma tillrätta 
med dessa utmaningar är att konkurrensutsätta äldrevården. Genom att låta vårdtagare själva 
välja vilket vård- och omsorgsboende och tillåta privata utförare av äldreomsorg används 
konkurrens som medel för att främja kvalité och kostnadseffektivitet.  

Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet kan göras på två olika sätt. Det kan antingen 
göras genom att införa s.k valfrihetssystem vilket innebär att det skapas en marknad där varje 
utförare som kan uppfylla kraven för att utföra tjänster på marknaden får tillstånd att agera. 
Denna typ av konkurrensutsättning regleras i lag om valfrihetssystem. Det andra sättet är att 
upphandla enskilda tjänster med stöd av lag om offentlig upphandling. Då får olika utförare 
konkurrera om att utföra den specifika tjänsten. Upphandlingen av vård och omsorg kom 
igång på riktigt i mitten av 00-talet, men alla kommuner har inte valt samma väg. 
Göteborgsstad har t.ex. valt att inte marknadsutsätta men upphandlar enskilda tjänster, till 
skillnad från Stockholms stad som har infört vårdvalvalssystem vilket innebär att varje 
enskild vårdtagare själv får välja vård- och omsorgboende. Båda kommunerna använder sig 
av upphandling men på olika sätt. Att det är en tämligen nytt med upphandling och 
marknadsutsättning avspeglas i stor grad i både upphandlingar och valfrihetssystem. Arbetet 
med båda områdena kantas av problem och utmaningar. Det kan handla om frågor som till 
exempel hur förfrågningsunderlag ska utformas, hur ansökningar ska bedömas, hur kvalité 
ska definieras och mätas, hur upphandlingsprocesser ska gå till, hur småföretagen ska kunna 
konkurrera med de stora aktörerna, vad tyngdpunkten ska ligga på vid urval - pris eller 
kvalité, hur ansvar ska utkrävas etc. Eftersom det är område som kantas av problem och 
utmaningar men som det går att se mycket potential inom finns en stor ambition både från 
stat och kommun att förbättra upphandlingsväsendet.  

2010 tillsattes en statlig utredning att göra en översyn av upphandlingsarbetet. Utredningen 
slår fast att uppföljning av avtal inom verksamheter som hälso- och sjukvård samt 
äldreomsorg kan pekas ut som extra viktig. I dessa verksamheter är inte beställare (kommun 
eller landsting) och nyttjare (medborgare) samma aktör. Det gör att beställaren inte får direkt 
input på hur väl tjänsteleverantörerna följer sitt åtagande. Dessutom är dessa verksamheters 
kvalité svårmätbar för att den består av många abstrakta kvalitetsvärden. Det gör att den blir 
svårare att utvärdera med kvantitativa metoder vilket ställer ökade krav på beställarnas 
uppföljningsarbete. Bristande uppföljning ansågs vara en viktig faktor bakom de skandaler 
som under senare år uppdagats inom äldreomsorgen.2 

De mediala skandaler där vårdtagare på vård- och omsorgsboenden gravt missköts har främst 
rört vinstdrivna vårdbolag. De anklagas för att ta ut vinst istället för att förbättra kvalitén i 
verksamheten. Dessa skandaler har varit en del i att det blossat upp en politisk debatt om ifall 
vinster i välfärden ska få förekomma eller inte. Det var en het fråga under valåret 2014. 
Forskningen har hittills inte kunnat påvisa att kvalitén på kommunalt drivna vård- och 
omsorgsboenden skulle vara bättre än sådana som drivs av vinstdrivna bolag. Det finns dock 
frågetecken angående de vinstdrivna vårdbolagen. Tas vinst ut på bekostnad av kvalitén? 

 
                                                
2 SOU 2013:12 s.18 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Stockholms stad följer upp vinstdrivna privata 
utförare av vård- och omsorgsboenden och om de kan säkerställa en äldreomsorg av god 
kvalité för vårdtagarna i dessa verksamheter.  

Frågeställningar: 

1. Hur används uppföljning för att säkerställa en god kvalité på upphandlade vård- och 
omsorgsboenden? 

2. Hur definieras kvalité i förfrågningsunderlaget och går det att sanktionera avtalsbrott? 
3. Finns det risk för att vårdbolagen tar ut vinst på bekostnad av kvalitén? 
4. Kan Stockholms stad säkerställa en äldrevård av god kvalité för vårdtagarna? 

Disposition 
Studien är uppdelad i tre centrala delar: resultatpresentation och resultatanalys och slutsats. I 
resultatpresentation ges en beskrivning hur äldreomsorgen i Stockholms stad är organiserad, 
hur uppföljningen av vård- och omsorgsboenden är utformad, och hur kvalité har definierats i 
lag och förfrågningsunderlaget. I resultatanalysen analyseras uppföljningen utifrån Foucaults 
teori om pastoralmakt och förfrågningsunderlaget analyseras utifrån en teori om olika syner 
på avtalsrelation. I slutsatserna besvaras fråga tre och fyra.  

I följande inledande avsnitt ges en kort beskrivning av material- och metodval, en teoretisk 
beskrivning av hur marknadsmekanismen i vårdfalssystem fungerar och en ett resonemang 
kring vinstdrivna vårdbolags särart presenteras utifrån Rational choice insitutionalism.  

Studien avslutas med förslag på hur organiseringen av äldrevården skulle kunna förbättras 
och frågor för vidare forskning.  

Material och metod 
Detta är en kvalitativ fallstudie av hur avtalsuppföljning och avtal används för att säkerställa 
kvalité vid upphandlade vård- och omsorgsboenden. Stockholms stad har valts ut som fall 
och studien har avgränsats till att studera Ersta-Årsta-Vantörs (EÅV) och Norrmalms 
stadsdelsförvaltning. Vid studiet av avtalsuppföljningen är studiens primärkällor intervjuer 
med avtalsuppföljare på EÅV:s och Norrmalms Stadsdelsförvaltning. Vid studiet av avtal har 
förfrågningsunderlaget för Stockholms stads valfrihetssystem studerats. Detta utgör ett 
begränsat empiriskt material vilket innebär att de slutsatser som dras av studien inte kan 
generaliseras till avtalsuppföljning och avtal vid upphandlade vård- och omsorgsboenden i 
allmänhet. Trots att studien enbart har studerat två av Stockholms stads fjorton 
stadsdelsförvaltningar borde slutsatserna kunna generaliseras med viss kritisk hållning till hur 
verksamheten bedrivs inom Stockholms stad. Avtalsuppföljningen är i hög grad 
standardiserad och styrs av Stockholms stads centrala äldreförvaltning. Detta gör att 
stadsdelsförvaltningarna följer samma typer av mallar vid deras avtalsuppföljning vilket ökar 
möjligheten att generalisera. 
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Vid studiet av avtalsuppföljningen används semistrukturerade intervjuer som metod. 
Intervjuerna har gjorts utifrån en frågemall. De första frågorna rör hur uppföljningsarbetet är 
organiserat och hur det genomförs. De andra frågorna rör uppföljningens funktion och roll i 
styrsystemet av äldrevården som helhet. För att inte påverka respondenterna har frågorna 
formulerats som öppna frågor. Intervjun var utformad som ett samtal där frågorna ställdes till 
respondenterna men frågorna ställdes i varierande ordning beroende på vad respondenterna 
svarade. 

Vid studiet av avtalen har en kvalitativ textanalys används. Textanalysen har utgått från en 
teori om tre olika typer av avtalsrelation. Genom att operationalisera hur dessa 
avtalsrelationer kan ta sig uttryck i praktiken kunde teorin användas som ett analysverktyg 
vid studiet av avtalen.  

I denna studie har en tolkande ansatts används. Enligt Staffan Larson byggs en tolkning upp 
av spelet mellan del och helhet. Med delarna byggs innebörden i helheten upp på samma 
gång som innebörden i varje del beror på helhetens innebörd.3 Genom att gå fram och tillbaka 
mellan teori och empiri och har förståelse om empirin fåtts vilket lett till att val av teori 
kunnat göras. Teorin har i sin tur utgjort en ram för hur empirin har presenterats.  

Avgränsning 
En del av verksamheten som bedrivs på vård- och omsorgsboenden är att hjälpa de äldre med 
vårdbehov som uppstår med hög ålder, vilket benämns som äldrevård. Den andra delen 
handlar om själva hemmet. Den delen av verksamheten handlar om att hjälpa och ge 
förutsättningar för de äldre att leva ett berikande och meningsfullt liv, detta benämns 
äldreomsorg. Mot bakgrunden att äldreomsorgen pekades ut som ett område där 
uppföljningen fyllde en extra viktig roll för att den präglas av mycket subjektiva värden har 
studien avgränsats till att enbart studera hur kommunen säkerställer en god äldreomsorg. 
Äldreomsorgen syftar till att ge de äldre ett berikande och meningsfullt liv, därför utgörs 
kvalitén i denna del av verksamheten av mer komplexa kvalitetsmått än kvalitetsmåtten i 
äldrevården som främst rör aspekter av de äldres sjukvårdsbehov. Ur ett 
avtalsstyrningsperspektiv är omsorgsverksamheten på vård- och omsorgsboende mer 
intressant eftersom den präglas av högre komplexitet och därmed är svårreglerad i avtal. 
Studien har avgränsats studien till att enbart undersöka äldreomsorgsdelen vid verksamheten 
på vård- och omsorgsboenden.  

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Larsson (2005) s.23 
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Definitioner och förkortningar 
Avtalsuppföljare - De av stadsdelsförvaltningen anställda personer som följer upp utförare 

Avtalsuppföljning – Ett samlingsbegrepp för den uppföljning som görs av utförare av vård- 
och omsorgsboenden.  

Beställare – Den kommunala instans som beställer vård- och omsorgboendetjänster 

EÅV:s Stadsdelsförvaltning – Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 

HSL – Hälso- och sjukvårdslagen 

IVO – Inspektionen för vård och omsorg 

KL – Kommunallagen  

LOU – Lag om offentligupphandling 

LOV – Lag om valfrihetssystem 

MAR - Sjuksköterska med särskilt ansvar för rehabilitering 

MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Utförare – Organisation som driver vård- och omsorgsboenden 

Vårdtagare – Personer över 65 som beviljats plats på vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende – Ett sådant äldreboende som i SoL benämns som särskilt boende 
och som i Stockholms stad benämns som vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg för 
personer över 65 år.  

Äldreinspektör – De av äldreförvaltningen anställda personer som inspekterar utförare 

SoL - Socialtjänstlagen 

RCI – Rational choice institutionalism  

TÖS – Tillsyn över socialtjänstlagen 
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Bakgrund och teori 
I denna studie används två teorier för att analysera uppsatsens empiri. I analysen av hur 
uppföljningen påverkar utförare används Foucaults teori om pastoral makt. I analysen av hur 
avtalen är utformade används tre olika sätt att se på avtalsrelationer. Följande avsnitt inleds 
med hur det går att se på vinstdrivna vårdbolag utifrån nyinstitutionell teori. Syftet med detta 
är att ge en teoretisk utgångspunkt för hur vi kan se på och diskutera vinstdrivna vårdbolags 
särart.  Detta följs av en beskrivning av teorierna som användas i resultatanalysen. För att det 
ska gå att på ett strukturerat sätt analysera hur avtal reglerar kvalitetskraven på utförarna 
diskuteras även kvalitetsbegreppet i detta avsnitt och ett analysverktyg presenteras som 
används vid beskrivningen av hur kvalité beskrivs i lag och avtal i resultatpresentation. 

Logiken i valfrihetssystem 
En grundläggande mekanism på en marknad är att de olika aktörerna som vill sälja på 
marknaden konkurrerar med sitt pris. I teorin utgörs en perfekt marknad av att pris och 
efterfrågan möts i en brytpunkt som utgör det optimala förhållandet mellan pris och utbud. 
LOV-system bygger inte på denna grundläggande nationalekonomiska utgångspunkt. Istället 
bygger dessa äldreomsorgsmarknader på att de olika aktörerna som säljer på marknaden 
enbart konkurrerar med kvalité. Ett valfrihetssystem baserat på LOV regleras med ett 
förfrågningsunderlag. Uppfyller en aktör alla krav som finns i förfrågningsunderlaget får de 
tillstånd att börja sälja på marknaden. Denna marknad skulle förenklat kunna beskrivas som 
att den består av tre olika idealtyper av aktörer. Finansiären, utföraren och konsumenten. 
Finansiären är i vårt fall kommunen (det offentliga, Stockholms stads kommun), utföraren är 
en privat juridisk person (antingen ett bolag eller ideell förening) och konsumenten är en 
svensk medborgare över 65 som är i behov av äldrevård. En LOV-marknad skiljer sig därför i 
sin grundläggande design från en traditionell marknad. På en traditionell marknad är 
konsument och finansiär samma rättssubjekt. Det är designen att finansiär och konsument är 
densamma som utgör grunden för de nationalekonomiska teorierna om utbud och efterfrågan. 
Är inte konsumenten intresserad av att köpa till det pris som säljarna ger i sitt anbud kommer 
inte konsumenten köpa. Det kommer antingen leda till att priset sänks eller att utbudet 
minskar. Detta är den grundläggande mekanismen för en traditionell marknad. 4 
Valfrihetssystem kan däremot inte fungera enligt denna teori eftersom de inte är riggade på 
samma sätt. Finansiär och konsument är inte den samma. Kommunen är skyldig att 
tillhandahålla vård för äldre enligt SoL och HSL. Det gör att de enligt lag inte får minska 
utbudet eller höja priset så det motsvarar eventuella avkastningskrav. Det är inte en marknad 
som bygger på konkurrens med pris. Valfrihetssystem bygger på att alla utförare får samma 
ersättning. Ersättningen bygger på s.k. äldrepeng. Varje utförare får ersättning i förhållande 
till hur många vårdtagare den vårdar och deras behov. Det som avgör hur god avkastning 
utföraren kommer få (om det är ett vinstdrivet bolag) beror på hur många äldre de kan locka 
till sig i förhållande till vilken kostnad de levererar sin kvalité på. Kan de bedriva en 
äldrevård av hög kvalité till ett lågt pris kommer de få en hög efterfrågan och samtidigt en 
hög avkastning. Skillnaden i denna modell är således att brytpunkten utgörs av högst kvalité 
till lägst kostnad. 

 

 
                                                
4 Eklund (2013)  
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Vinstdrivna vårdbolags incitament att tillhandahålla god kvalité 
Om brytpunkten utgörs av högst kvalité till lägst kostnad vad hindrar vinstdrivna företag från 
att sänka kvalitén för att öka sin avkastning? För att kunna förstå och resonera kring hur 
vinstdrivna bolag agerar och förhåller sig till den institutionella logiken i valfrihetssystemet 
används teorin Rational choice insitutionalism (RCI).  

RCI har ett antal olika ontologiska utgångspunkter angående hur aktörer agerar. För det 1) 
antas aktörer generellt sett ha på förhand bestämda intressen och preferenser och de agerar 
instrumentellt för att maximera uppnåendet av dessa intressen. Detta gör de på ett strategiskt 
sätt vilket innebär att de kalkylerar vilket handlingsalternativ som kommer maximera 
tillgodogörandet av deras intressen till högst grad och väljer sedan detta, vilket benämnas 
som konsekvenslogik (logic of consequences). För det 2) kommer denna kalkyl i hög grad 
påverkas av aktörens bedömning av hur andra kommer agera. Institutioner strukturerar dessa 
interaktioner genom att påverkar vilka valmöjligheter som finns till förfogande eller genom 
att bidra med information eller tvingande mekanismer som minskar osäkerheten kring hur 
andra aktörer kommer agera. Enligt RCI är institutioner främst formella lagar och regler, 
strukturer eller andra typer av tvingande krafter som t.ex. avtal eller inspektion. Institutioner 
påverkar aktörers kalkyler och styr på detta sätt aktörer mot vissa specifika 
handlingsalternativ. Enligt RCI skapar aktörer själva institutioner för att de tjänar på att de 
finns i och med att de hjälper dem att maximera tillgodogörandet av deras preferenser och 
överlever för att de fortsätter bidra med mer fördelar än nackdelar för aktörerna. För det 3) 
antas aktörer inte har tillgång till all information vilket skapar informationsasymmetrier. 
Vissa aktörer har mindre information än andra vilket gör att deras rationalitet blir begränsad 
(bounded rationality).5 Dessa antaganden utgör de ontologiska utgångspunkterna för RCI. 
Utöver dessa antaganden finns ett antal teorier som brukar associeras till RCI, bl.a. 
transaktionskostnadsteori, spelteori, beslutsteori och principal-agent teori.  

För kommuner innebär införandet av valfrihetssystem ett skifte från ett hierarkisk till ett 
marknadsbaserat förhållningssätt till organisationerna som verkar inom det offentliga. Detta 
leder till en renodlad beställar-utförarrelation. Det offentliga blir köpare/beställare och 
delegerar genom avtal ansvaret för att utför själva tjänsten eller producerar varan till privata 
utförare. Beställaren ansvar i denna relation är att definiera vad den vill ha och följa upp att 
utföraren leverera det den åtagit sig. Beställarens ansvar är att leverera det som den åtagit 
sig.6  Enligt principal-agent teorin finns principal-agent relationen så fort en aktör delegerar 
makt eller ansvar till en annan aktör. Problemet som denna teori pekar ut är att det kan finnas 
motstridiga intressen och informationsasymmetrier som leder till att agenten följer och 
försöker maximera sina egna intressen på bekostnad av principalens (agency costs).7  

Det är rimligt att anta att aktiebolags främste intresse är att skapa så hög avkastning som 
möjligt till sina ägare. Som pekats ut i tidigare avsnitt utgörs brytpunkten av högst kvalité till 
lägst kostnad. I följande avsnitt presenteras institutioner som torde påverka vinstdrivna bolag 
att inte sänka kvalitén till förmån för maximera sina egna intressen; att få hög avkastning. 

 

 

                                                
5 Hall och Taylor (1996) s.945 
6 Walsh, K. (1995) s.86 
7 Hall och Taylor (1996) s.946 



 11 

Incitamentskapande institutioner 

Konkurrens 
En institution som påverkar bolagens agerande är konkurrensen i valfrihetssystemet. I och 
med att bolagens finansiering utgörs av den s.k. äldrepengen där de får en viss 
summa/vårdtagare är de beroende av att vårdtagare väljer deras vård- och omsorgsboende. 
Har de en låg kvalité på sin omsorg kommer inte vårdtagarna välja deras vård- och 
omsorgsboende. Ett problem med att studera konkurrensens handlingsdirigerande verkan på 
bolagen är att det är mycket svårt att fastställa vårdbehovet kontra antalet vårdplatser. Det 
finns nationell statistik på att platserna på vård- och omsorgsboenden minskar till förmån för 
hemtjänst.8 Detta skulle kunna bero på att kommuner väljer att bevilja hemtjänst istället för 
plats på vård och omsorgsboende, men det går inte att fastställa. Men skulle det finnas mindre 
vårdplatser än vad det finns vårdtagare skulle det leda till att vårdbolagen inte har någon 
utmaning att fylla sina platser vilket till viss del skulle sätta konkurrensfunktionen ur spel.  

Media 
Media utgör också en institution som vårdbolagen måste förhålla sig till. Skulle grova 
missförhållanden uppmärksammas i media som det t.ex. gjorde i Caremaskandalen påverkar 
det vårdbolagets varumärke negativt vilket kan leda till att vårdtagare väljer bort dem. Hotet 
om den negativa mediala publiciteten innebär att vårdbolagen behöver förhålla sig till den 
mediala logiken som letar efter skandaler hyllar hjältar och sätter fast skurkar.9 För att 
undvika medians negativa inverkan på varumärke borde vårdbolagen säkerställa en viss 
kvalité på sina verksamheter. Samtidigt dyker det upp skandaler titt som tätt i media vilket 
tyder på att det finns en begränsning i vilket tryck media utövar på vårdbolagen.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Den statliga inspektionsmyndigheten IVO bedriver tillsyn över vård- och omsorgsboende. 
Skulle de identifiera en avvikelse från de krav som lagar och föreskrifter ställer på kvalité kan 
de döma ut vite mot vårdbolaget. Denna risk påverkar vårdbolagen att följa lagen till den 
grad att de kan få en godkänd inspektion. Samtidigt granskar IVO samtliga vård- och 
omsorgsboenden i hela Sverige och har begränsade resurser vilket gör att det tryck som IVO 
utövar mot utförarna blir begränsat pga. av den begränsade omfattningen av kontroll.  

Kommunal uppföljning och avtal 
I förarbetena till KL fastslås att kommunen är huvudman för sådan verksamhet som lämnats 
ut till privata utförare genom valfrihetssystem eller offentlig upphandling. Det tydliggörs 
också att det med huvudmannaskapet följer ett antal generella skyldigheter som att utforma 
förfrågningsunderlag och avtal på ett sådant sätt att verksamheten bedrivs kvalitetsmässigt på 
den av kommunens önskade nivå. Lämnas uppgifter över till en privat utförare ansvar 
kommunen för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten - 6 kap. 7§ KL.  I 
och med att riksdagen biföll proposition 2013/14-118 har vissa förändringar i 
kommunallagen antagits vilka kommer börja gälla fr.o.m 1 juni 2015. Bland annat har kraven 
på insyn, uppföljning och kontroll skärpts. I den nya lagstiftningen ställs det krav på att 
kommunen ska säkerställa insyn för allmänheten och att den ska följ upp och kontrollera 
verksamheten - 3 kap 19-19a§ KL (lag 2014:573).  

                                                
8 ESO (2014) s.84 
9 Fredriksson och Pallas (2014) s.10 
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Den kommunala uppföljningen har precis som den statliga tillsynen en handlingsdirigerande 
effekt på vårdbolaget och ska således betraktas som en institution. Hur denna påverkar 
vårdbolagen kommer beskrivas mer ingående under avsnitt: Uppföljningen av avtal och 
biståndsbeslut för enskilda, se sidan 17. Hur avtal utformas får också en styrande effekt på 
vårdbolagen och utgör också en institution. Är kvalitetskraven luddigt och abstrakt skrivna 
blir det svårare för kommunen att påvisa fel vilket minskar risken för sanktioner för bolaget 
vilket i sin tur gör att både avtal och uppföljning får en mindre handlingsdirigerande effekt.  

Foucaults teori om pastoralmakt 
Uppföljningens funktion är att säkerställa att utföraren efterlever sina åtaganden. Skulle 
avvikelse identifieras ska uppföljningen leda till att rättelse sker. För att avvikelsen ska 
korrigeras utövar avtalsuppföljarna makt mot utföraren. Foucaults teori om pastoralmakt 
används för att beskriva hur denna maktutövning fungerar och tar sig uttryck.  

Teorin om pastoralmakt utformades av Foucault på 1980-talet. Pastoralmakt hänvisar till den 
makt som präster/kyrkoherdar utövade över sin församling. Maktutövningens mål var att 
säkerställa de rättroendes frälsning i livet efter detta, vilket krävde en närmast total kontroll 
över församlingen och varje tillhörande individ. För att uppfylla sin frälsningsfunktion 
behövde kyrkan information om individens innersta hela livet igenom. En metod som 
användes för att säkerställa detta var bikten. Bikten bestod kortfattat i att individen berättade 
sina synder för prästen och förläts tillsammans med en uppmaning om hur den kunde bättra 
sig och därmed säkerställa frälsning i livet efter detta. I dagens samhälle har kyrkans makt till 
stor del förlorat sin maktposition men Foucault menar att den lever vidare i den moderna 
välfärdsstatens hjälpande, vårdande och kontrollerande institutioner.10  

Särdrag för den nya pastoralmakten 
I dagens samhälle tar pastoralmakten sig en ny form. Den nya pastoralmakten har tre tydliga 
särdrag. Det 1) särdraget är att maktutövningen inte längre handlar om att säkerställa 
frälsning efter döden utan om att garantera dem frälsning här och nu. Ordet frälsning har en 
ny innebörd. Det kan idag t.ex. betyda hälsa, välmående, livskvalité, trygghet, säkerhet etc. 
Detta beror på vilken kontext den utövas i. Det 2) särdraget är att pastoralmakt har utvidgats 
till att omfatta ett stort antal professioner och institutioner. Det är inte längre prästerskapet 
som är de typiska utövarna av pastoralmakt. Istället är det läkare, sjuksköterskor, domare, 
poliser, psykologer, socialarbetare etc. Det 3) särdraget är att den fortfarande har kvar sin 
ursprungliga funktion. Dels används den för att kontrollera och hjälpa befolkningen 
(församlingen) och dels för att kontrollera och hjälpa den enskilde individen. Detta görs 
genom en mycket närgående analys och utforskning av individen, med fokus på hans eller 
hennes problem, svårigheter, svagheter och tillkortakommanden.11  

I och med att pastoralmakt är en positiv och produktiv makt är det mycket svårt för individen 
att försvara sig mot den. Individen blir i mötet med den nya pastoralmakten en villig agent i 
sin egen disciplinering. Viktiga redskap för den nya pastoralmakten är de kategoriserings- 
och registreringstekniker som klienterna blir utsatta för. Journalerna, rapporterna och 
handlingsplanerna bidrar till att konstruera klienten som just klient, samtidigt som de 

                                                
10 Meeuwisse och Swärd (2013) s.285  
11 Meeuwisse och Swärd (2013) s.286 
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bekräftar hens behov av stöd, uppfostran och behandling. Klienten definieras alltså som 
hjälpbehövande och socialarbetaren/psykologen/läkaren som den som kan erbjuda hjälp.12  

Meeuwisse & Swärd visade med tre fall på hur pastoralmakt framträder i kriminalvården, 
aktivering av långtidsarbetslösa och en dansk undersökning av missbruksbehandling. Genom 
att studera bl.a. problemdefinitioner, interaktionsformer, rollfördelning, förklaringsmodeller 
och föreställningar om vilka åtgärder som borde vidtas kunde de visa på hur pastoralmakt 
utövades i dessa verksamheter. Teorin om pastoralmakt kommer användas på liknande sätt i 
denna studie. Genom att undersöka hur avtalsuppföljarna får till rättelse av avvikelser med 
teorin om pastoralmakt kommer förståelse för hur den maktutövning som avtalsuppföljarna 
utövar på utförarna fås.13  

Om begreppet kvalité  
Kvalité är ett mångfacetterat och omdiskuterat begrepp som kan ta sig många olika uttryck. I 
den statliga utredningen Den goda affären, framhålls att kvalité kan konkretiseras på olika 
sätt. Ett sätt att definiera begreppet är att dela upp det i objektiv och subjektiv kvalité. Som 
exempel på objektiv kvalité nämns bussarnas förmåga att gå i tid i kollektivtrafiken. Om 
bussarna går i tid eller inte går att mäta vilket gör att det kan kategoriseras som ett objektivt 
kvalitetsmått. Subjektiv kvalité å andra sidan refererar som namnet antyder till sådana 
aspekter på en vara eller tjänster som inte låter sig objektivt mätas men som är viktiga för 
brukaren av tjänsten eller varan. Som exempel tas hur brukarna av hemtjänst eller vård- och 
omsorgsboenden bemöts av personal. Det spelar kanske mindre roll för vårdtagarna om 
personalen på ett objektivt plan utför sina tjänster enligt kravspecifikationen än om 
personalen inte är respektfull i sitt bemötande mot dem.14 I och med att denna studie är 
avgränsad till att främst studera omsorgen är det hur den subjektiva kvalitén kommer till 
utryck som är av intresse.  

Roland Almqvist har i en studie av Stockholms stads konkurrensprogram, som utgjordes av 
studier av tio upphandlingsprocesser, använt ytterligare ett sätt att definiera kvalité. När 
upphandlingarna analyserades delades kvalitetskriterierna upp i tre kategorier för att 
tydliggöra vad de avsåg: a) resurser, b) processer och c) resultat (resultat kan också kallas 
verksamhetens effekter). Med resurskvalitet menas bl.a. ekonomi, personaltäthet, 
personalkompetens, gruppstorlek, lokaler etc. Processkvalitet rör utförandet av tjänsten som 
t.ex. arbetssätt, rutiner, bemötande av brukarna och arbetsklimat. Med resultatkvalitet menas 
målen för verksamheten dvs. vad verksamheten förväntas uppnå.15 Vad avtalet reglerar är 
avgörande för vad som följs upp samt hur det följs upp, och bidrar till att säkerställa kvalité i 
tjänsten på olika sätt. Därför kommer ovan nämnda kategorier av kvalité användas vid 
undersökningen av hur kvalité definieras i de styrande dokumenten. Almqvist tydliggjorde 
hur kvalitetskriterierna konkretiseras i upphandlingsdokumenten med hjälp av en skala med 
tre nivåer av konkretion: kategoriserades det som 1) innebar det att kvalitetskriteriet nämndes 
i generella drag 2) att det var uppföljningsbart och 3) att det var mätbart. Även 0) användes 
för om kvalitetskriteriet inte fanns med. Det behövs dock inte i denna studie eftersom 
förfrågningsunderlaget inte jämförs med andra avtal.16 De styrande dokumenten kommer 
analyseras utifrån ovanstående sätt att definiera kvalité.  

                                                
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 SOU 2013:12 s.112 
15 Almqvist 2011 s.63  
16 Almqvist 2011 s.64 
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Tre typer av avtalsrelationer  
Mot bakgrund av förutsättningarna som finns för uppföljning av utförarna kommer 
avtalsrelationen mellan kommun och utförare analyseras. De frågor som besvaras i 
resultatpresentationen av förfrågningsunderlaget är vilken avtalsrelation som avtalen främst 
ligger i linje med. Det möjliggör i sin tur en analys av om avtalet är utformat på ett sådant sätt 
att det ligger i linje med hur uppföljningen är utformad. Denna analys utgår från tre olika 
idealtyper av avtalsrelationer hämtade från Roland Almqvist forskning om upphandling av 
äldreomsorgstjänster.  

Neoklassiska synen 
Den neoklassiska synen, som även kallas den traditionella synen, ser på avtalsrelation som en 
opersonlig konstruktion i vilken två eller fler aktörer slår fast och kommer överens om vissa 
formella åtaganden. Avtalets funktion är att säkerställa att varje part presterar det som den 
åtagit sig. Avtalet förväntas också reglera vad som händer och vilka sanktioner som är 
förknippade med avtalsbrott, i de fall då en part inte presterar det den utfäst och det uppstår 
en tvist. I denna traditionella syn har avtalet som huvudfunktion att fördela risker, ansvar och 
belöningar på ett precist sätt mellan parterna. Detta innebär att avtalet behöver formuleras på 
ett sådant detaljerat sätt att alla tänkbara omständigheter täcks in. Denna syn på kontrakt vilar 
på antagandet att beställaren och utföraren har vitt skilda intressen och att utföraren inte 
kommer följa avtalet utan ett överliggande hot om sanktioner vid avtalsbrott. På samma sätt 
förväntas beställaren utnyttja utföraren om möjlighet ges.17  

Samarbetssynen 
Samarbetssynen skiljer sig från den neoklassiska synen på det sätt att den framhäver att 
beställaren och utföraren i och med avtalet har ingått ett nära samarbete. På grund av 
inställningen att avtalet definierar ett samarbete bygger detta synsätt på en hög grad av 
förtroende mellan parterna. Detta innebär att sanktioner som instrument för att hantera 
misslyckanden inte är ett rimligt tillvägagångssätt. Istället förväntas parterna gemensamt 
försöka komma fram till hur mål kan nås och problem motverkas. 18 

Relationell syn 
I den relationella synen (relational contracting) flyttas fokus i avtalet från specifika 
regleringar till hur mer övergripande formuleringar om hur parterna kan lära sig att över tid 
anpassa sig till kontraktet. I detta perspektiv ses inte avtalen som adekvata för att strukturera 
avtalsrelationen och transaktionerna mellan parterna. Istället ses avtalet som ett verktyg för 
att utveckla den sociala relationen mellan beställare och utförare. 19 Eftersom de sociala 
processerna är i fokus i denna syn istället för specifika kriterier finns det de som menar att 
den relationella synen på kontrakt är särskilt lämplig inom offentlig sektor och specifikt för 
vård- och omsorg eftersom dessa verksamheter präglas av stor komplexitet och är i behov av 
högt förtroende mellan parterna. 20 
 

 
                                                
17 Almqvist (2011)  s.57 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Almqvist (2011) s.58  
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Sammanfattning av teoriavsnitt 
I föregående avsnitt beskrevs av hur det går att se på vinstdrivna bolags särart utifrån ett RCI 
perspektiv. Denna konkretisering återkommer vi till i studiens slutsatser när frågan om 
huruvida kommuner kan säkerställa kvalitén på vård- och omsorgsboenden som drivs av 
vinstdrivna bolag besvaras. Teorin om Pastoralmakt används för att analysera hur 
avtalsuppföljningen utövar makt mot utförarna för att få till rättelse. Denna analys hittas i 
resultatanalysens första del. Teorin om olika avtalssyner används för att analysera vilka 
utgångspunkter som funnits vid formulerande av avtal mellan beställare och utförare. Denna 
analys hittas under resultatanalysens andra del. Konkretiseringen av kvalitetsbegreppet 
används som analysverktyg i resultatpresentation av förfrågningsunderlaget.  

Resultatpresentation 
Stockholms stads organisering av äldreomsorgen 
Äldreomsorgen i Stockholm är en decentraliserad verksamhet men som till viss del styrs 
centralt. De olika nivåerna har olika ansvar som ibland går in i varandra. För att 
komplexiteten i organiseringen av äldreomsorgens lättare ska kunna presenteras har jag 
beskrivit dess uppbyggnad i Figur A nedan. Denna bild är en förenkling av den komplexa 
organisation som äldreomsorgen utförs inom. Figuren presenterar de centrala delarna i 
styrningen och verkställandet av äldreomsorgen som är relevanta för denna studie. Figuren 
presenterar inte vilken roll de politiska organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
stadsdelsnämnden har i organisationen. Anledningen att dessa organ inte beskrivs mer 
ingående är för att denna studie har det offentligas relation till de privatutförarna som fokus. 
Det är de kommunala förvaltningsorganen som främst är att anse som avtalspart i denna 
relation därför är fokus på att beskriva dessa aktörers samspel med utförarna. 

Figur A. 
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Aktörer 
De svarta boxarna gestaltar kommunala aktörer. De grå boxarna gestaltar privata aktörer.  

Stadsdelsförvaltningen har en central funktion 
Som vi kan se har stadsdelsförvaltningen en central roll. Stadsdelsförvaltningen följer upp 
samtliga utförare av äldrevård och det är stadsdelsförvaltningen som har avtal med de privata 
entreprenaderna. Om vård- och omsorgsboendet drivs som en s.k. intraprenad kan 
stadsdelsförvaltningen ha ett avtal med den kommunala utföraren.  

Relationen mellan stadsdelsförvaltningen och äldreförvaltningen 
Äldreförvaltningen styr stadsdelsförvaltningen med olika standarder och mallar som 
stadsdelsförvaltningarna ska utgå från vid uppföljning av de privata utförarna. Om 
stadsdelsförvaltningen vid sin uppföljning upptäcker att en privat utförare frångår sitt 
åtagande och rättelse genom sänkning av ersättning kan komma i fråga rapporterar 
stadsdelsförvaltningen detta till äldreförvaltningen. 

Äldreförvaltningen 
Stockholms stads LOV-system förvaltas av den centrala äldreförvaltningen vilket innebär att 
det är äldreförvaltningen som har avtal med de privata utförarna. Får äldreförvaltningen en 
rapport om att en privat utförare missköter sig gör de en egen uppföljning. Bedömer de 
bristen som tillräckligt alvarligt kan de sänka ersättningen eller avhjälpa felet på utförarens 
bekostnad. 

 

Utförare av äldreomsorg 
Stockholms stad skiljer på tre olika typer av utförare av vård- och omsorgsboenden. Privata 
utförare, privata entreprenader och egen regi som även kan vara en intraprenad. Beroende på 
vilket typ av privat utförare det är regleras avtalsrelationen mellan kommun och utförare med 
antingen LOV eller LOU.  

Privata utförare - Lag om valfrihetssystem (LOV)  
Stockholms stad har valt att benämna utförare som äger lokalen som verksamheten bedrivs i, 
den tillhörande utrustning och som ansvarar för driften av verksamheten som privata utförare. 
Dessa utförare är privata juridiska personer och kan vara mindre bolag, dotterbolag till stora 
vårdgivarkoncerner eller ideella organisationer. När kommuner väljer att låta privata utförare 
bedriva äldrevård i kommunens regi görs det med stöd av LOV eller i s.k. LOV-system. Ett 
LOV-system utgörs av ett centralt förfrågningsunderlag. I det formuleras vilka uppgifter 
utföraren ska utföra, specifika krav på tjänsten, olika typer av förutsättningar som utförarna 
måste uppfylla etc. Kan en privat utförare visa på att den lever upp till kraven som ställs i 
förfrågningsunderlaget får de tillstånd att bedriva äldreomsorg i kommunen. En privat 
utförare ansöker om att bedriva äldrevård genom att skicka in ett anbud där de beskriver hur 
de kommer uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. När det godkänts tecknas ett 
avtal mellan kommunen och den privata utföraren. I Stockholm är denna uppgift delegerad 
till äldreförvaltningen. Äldreförvaltningen är en stadscentral myndighet som ligger under 
socialnämnden. Kommunens formella styrning sker genom förfrågningsunderlaget, anbudet 
och avtalet. Samtliga är bindande för den privata utföraren om inget annat sägs i avtalet. 
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Privata entreprenader - Lag om offentlig upphandling (LOU)  
När det enbart är driften som upphandlas benämner Stockholms stad utförarna som 
entreprenader. Att enbart driften upphandlas innebär att Stockholms stad äger lokal och 
tillhörande inventariet men en privat utförare ansvarar för driften av verksamheten. Dessa 
benämns som privata entreprenader. Privata entreprenader kan precis som privata utförare 
vara aktiebolag, dotterbolag till stora vårdgivarkoncerner eller ideella organisationer. Det är 
stadsdelsförvaltningen som äger lokalen och som ansvarar för driften av verksamheten i 
dessa lokaler. Stadsdelsförvaltningen är stadsdelsnämndens förvaltningsmyndighet. När 
Stadsdelsförvaltningen väljer att låta en privat aktör ansvara för driften av verksamheten görs 
det genom s.k. kvalitetsupphandlingar med stöd av LOU. Vid dessa upphandlar upprättas ett 
förfrågningsunderlag för verksamheten i fråga och olika aktörer ger anbud genom att 
beskriva hur de uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. I kvalitetsupphandlingar är det 
kvalitén som står i centrum. Det innebär att utförarna inte konkurrerar om vem som kan driva 
verksamheten till lägst pris utan till bäst kvalité. Den utförare som bäst beskriver hur den 
kommer leva upp till kraven i förfrågningsunderlaget vinner upphandlingen. Då tecknas ett 
avtal mellan stadsdelsförvaltningen och den privata entreprenören. Kommunala aktörer kan 
också vara delaktiga i dessa upphandlingar. I EÅV:s stadsdelsförvaltning hade t.ex. en 
kommunal utförare tävlat om att få driva verksamheten och vunnit.  

Egen regi och intraprenad  
Drivs ett äldreboende av kommunen benämns det som att det bedrivs i egen regi. Då är 
kommunen arbetsgivare för samtlig personal och bär det fulla ansvaret för verksamheten. 
Kommunala utförare kan även vara s.k. intraprenader. När entreprenader upphandlas kan 
kommunala utförare delta i budgivningen på att få utföra tjänsten. Vinner en kommunal aktör 
precis som en gjorde i EÅV benämns det som en intraprenad.  

 

Uppföljningen av avtal och biståndsbeslut för enskilda  
Detta avsnitt är en redogörelse för hur kommuner följer upp avtal och säkerställer efterlevnad 
vid brister vilket gestaltas av de svarta pilarna i Figur A.  

Verksamhetsuppföljning  
Verksamhetsuppföljningen görs en gång om året efter en standardiserad uppföljningsmodell 
framtagen av äldreförvaltningen. Vid verksamhetsuppföljningar görs ingen skillnad på 
privata eller kommunala utförare. I och med att verksamhetsuppföljningen är standardiserad 
och inte gör skillnad på privata och kommunala utförare är dessa uppföljningar jämförbara. 
Verksamhetsuppföljningar är egeninitierade och annonserade till den som ska följas upp och 
syftar till att följa upp och ge en helhetsbild av verksamheten. En uppföljning tar ca 1-2 dagar 
i anspråk. Då gås dokumentation igenom och det görs intervjuer med personal, brukare och 
med anhöriga. Det är tre dokument som är centrala för verksamhetsuppföljningen. 
Förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Förfrågningsunderlag och avtal brukar oftast var 
nästintill identiska. I anbudet beskriver den privata utföraren hur den kommer arbeta och vad 
den kommer göra för att leva upp till kraven i förfrågningsunderlaget.  

Vem som genomför uppföljningen kan se olika ut på olika stadsdelsförvaltningar. På EÅV:s 
stadsdelsförvaltning görs verksamhetsuppföljningen dels av en verksamhetsuppföljare som 
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följer upp de regler som kommer med socialtjänstlagen, vilket kallas TÖS (Tillsyn över 
socialtjänstlagen), och dels av en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som följer upp 
utföraren utifrån HSL. På Norrmalms Stadsdelsförvaltning genomförs uppföljningen av två 
stycken Verksamhetskontrollers som följer upp SoL samt MAS och sjuksköterska med 
särskilt ansvar för rehabilitering (MAR) som på samma sätt som EÅV stadsdelsförvaltning 
följer upp HSL.  

På EÅV:s stadsdelsförvaltning granskar TÖS, MAS och MAR dokumentationen tillsammans. 
De menar att det visar hur väl verksamheten bedrivs för att det går att identifiera brister i 
rutiner. Däremot ansågs att det också är viktigt att följa upp hur verksamheten bedrivs rent 
konkret på plats. Många saker går inte att utläsa ur utförarnas dokumentation och system för 
egenkontroll som t.ex. personalens bemötande av vårdtagarna och vårdtagarnas trivsel.21  

Avtalsuppföljarna på Norrmalms stadsdelsförvaltning berättade att de gör skillnad på 
kommunala och privata utförare. De följs upp på samma sätt men när uppföljningen är gjord 
ansåg de att de hade ett större ansvar för att stötta de ”egna” utförarna med hur de ska komma 
tillrätta med bristerna.22 På EÅV:s stadsdelsförvaltning hade uppföljningsfunktionen och stöd 
funktionen separerats  vilket skulle kunna förklara denna skillnad.  

Uppföljning av enskilda personers genomförandeplaner 
Utöver verksamhetsuppföljningen görs uppföljningar av enskilda personers biståndsbeslut. 
Det är stadsdelsförvaltningen som på delegation av stadsdelsnämnden fattar beslut om 
äldrevårdsinsatser för enskilda. Besluten fattas av biståndshandläggare. Beslutet att en äldre 
person ska ges äldrevård föregås alltid av en behovsutredning, vilken resulterar i ett 
beställningsunderlag. Beställningsunderlag ges till den valda utföraren som utifrån det 
upprättar en genomförandeplan för den äldre. I beställningsunderlaget beskrivs vad som ska 
ingå i tjänsten som utföraren ska leverera till den äldre. Det kan vara en beskrivning av 
aktiviteter, vilken typ av vård den ska erbjuda etc. Det är beställningsunderlagen och 
genomförandeplanen som är de centrala dokumenten för uppföljning av enskilda personer 
beslutade stödåtgärder och uppföljningen görs utifrån en mall framtagen av 
äldreförvaltningen. 23 Ambitionen för uppföljningen av genomförandeplaner för enskilda 
personer är att den ska göras en gång om året per person. På EÅV:s stadsdelsförvaltning 
lyckas de med detta medan Norrmalms stadsdelsförvaltning berättar att de inte kommit hela 
vägen men har denna ambition. Uppföljningen av enskilda individer är egeninitierad men den 
utförs också efter behov. Den behovsstyrda uppföljningen är ofta externinitierad av ett 
klagomål från antingen en brukare eller närstående. Uppföljningarna är annonserade. 
Anledningen som framförs för detta är att de är i behov av att kunna diskutera med personal 
och ledning om de ser några brister vilket innebär att de behöver vara på plats.24  

Egen uppföljning och observationen 
EÅV:s stadsdelsförvaltning görs utöver verksamhetsuppföljningar och individuppföljningar 
egna uppföljningar. Dessa är oanmälda besök. De gör ett oanmält besök på natten och en på 
dagen för varje utförare per år. Denna uppföljning är tematisk och följer upp olika områden 

                                                
21 Intervju 1 (2014) 
22 Intervju 2 (2014) 
23 Intervju 1 (2014) och Intervju 2 (2014) 
24 Intervju 1 (2014) och Intervju 2 (2014) 
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där de anser att det kan behövas en djupare bedömning. Denna bedömning kan baseras på 
tidigare uppföljningar, på klagomål eller granskning av dokumentation.25  

Norrmalms stadsdelsförvaltning bedriver ett utvecklingsprojekt med en uppföljning som de 
kallar för observationer. Denna uppföljning är ett utvecklingsprojekt som initierats av 
stadsledningskontorets kvalitetsavdelning. Denna uppföljning är mer fokuserad på att 
observera möten och relationer istället för specifika personer. Observationernas funktion är 
inte att utreda brister och ställa krav genom åtgärdsplaner utan de har främst ett främjande 
syfte. De avslutas med ett möte med chef och ledning där tips och råd ges på hur 
verksamheten skulle kunna bedrivas bättre. Den intervjuade Verksamhetskontrollern på 
Norrmalms stadsdelsförvaltning benämner det som att den ska vara en kvalitetsdrivande 
funktion snarare än granskande. En funktion som de vill att den ska fylla är att relationen 
mellan stadsdelsförvaltning och utförare ska bli bättre och mer tillitsfull. En av de intervjuade 
säger att de vill att utförarna ska se fram emot att de kommer.26 

En stöttande uppföljning och en tillitsfull relation 
Avtalsuppföljarna på både Enskede-Årsta-Vantör och Norrmalms stadsdelsförvaltning anser 
att det är viktigt att ha en god relation med utförarna. Båda framhåller att detta är viktigt för 
att en god relation med utförarna innebär att de är öppna mot dem när de kommer och följer 
upp. Detta hänger ihop med att de enbart gör en åtgärdsplan där de ställer krav på vad som 
ska ändras istället för att ge någon form av mer kännbar juridisk eller ekonomisk sanktion. 
När utförarna vet att de i ett första led inte kommer få någon sanktion blir de öppnare och 
uppföljarna får veta mer. Detta framhåller både de som gör verksamhetsuppföljningarna och 
de som gör enskilda uppföljarna. Därför anser de att det är viktigt att inte enbart fokusera på 
brister. Har de samtidigt en stödjande funktion där de ger tips och stöd i hur utförarna kan 
arbeta för att bedriva sin verksamhet på ett bättre sätt ökar det tilliten i relationen. En av 
uppföljarna på EÅV:s stadsdelsförvaltning berättade att utförarna nu mera brukar bli glada 
när hon kommer för att det vet att de får hjälp med att se sina brister.27  

Hellre uppmuntra till bättring än bestraffa om brister upptäcks 
Om en brist skulle upptäckas skriver uppföljaren en åtgärdsplan. I denna beskrivs vad det var 
som var bristfälligt samt när bristen ska vara åtgärdad. Detta gäller för samtliga typer av 
uppföljningar. Vanligtvis får utföraren tre månader på sig att rätta till bristen. Åtgärdsplaner 
är enbart krav. Det förekommer inga sanktioner i samband med åtgärdsplanerna. Skulle det 
vara så att en utförare inte tillrättalägger bristen kan ytterligare krav ställas och de får då 
ytterligare en viss tid på sig att rätta till bristen. Om bristen skulle vara allvarlig till sin 
karaktär kan avdrag göras på utförarens ersättning; en form av böter.28  

Upptäcker stadsdelsförvaltningen en brist är första steget att upprätta en åtgärdsplan med en 
deadline för när rättelsen ska vara gjord. Upptäcks en brist som är så alvarlig att den kräver 
omedelbar rättelse meddelar stadsdelsförvaltningen äldreförvaltningen om detta därför att det 
är de som tar beslut om avdrag för dessa utförare. Då tar äldreförvaltningen över och gör en 
egen uppföljning av utföraren och tar efter det beslut om avdrag skall göras. Detta händer 

                                                
25 Intervju 1 (2014)  
26 Intervju 2 (2014) 
27 Intervju 1 (2014) och Intervju 2 (2014) 
28 Ibid. 
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dock enbart vid grova och upprepade brister. Ofta får utförarna flera chanser på sig att rätta 
till bristerna innan stadsdelsförvaltningen meddelar äldreförvaltningen.29 

Gäller det en privat entreprenad eller en kommunal intraprenad är det stadsdelsnämnden som 
gör bedömningen om avdrag på ersättningen ska göras alternativt om avtal ska hävas. I och 
med att de privata entreprenaderna och de kommunala intraprenaderna är LOU upphandlade 
är de tidsbestämda på ett annat sätt än de som ingår i LOV-systemet vilka är tillsvidare.30  

En utgångspunkt som uppföljarna på båda stadsdelsförvaltningarna var tydliga med var att de 
såg som sitt viktigaste uppdrag att säkerställa att vårdtagarna har det så bra som möjligt. 
Därför ansåg de att det var viktigt att inte enbart peka ut brister. Kan de även hjälpa dem att 
bli bättre kan det leda till att vården för brukarna snabbare blir bättre.31  

En anledning till att sanktioner enbart används vid enstaka fall var att avtalsuppföljarna 
bedömde att de inte kommer kunna följa upp de sociala dimensionerna i kvalitén för 
brukarna. Äldrevården ska t.ex. ge enskilda med stort omvårdnadsbehov ett tryggt boende 
och en värdig tillvaro. Omvårdnaden ska bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet och tillgodose den enskildes individuella behov och 
önskemål. Dessa aspekter av kvalitén uppstår i relationen mellan personal och vårdtagare.  
Uppföljningen av dessa aspekter kan enbart bygga på avtalsuppföljarens bedömning och 
upplevelse av vård- och omsorgsboendet. Om avtalsuppföljarna upplevs som hotfulla 
inspektörer kommer det påverka hur personalen agerar med sin närvaro. Vet personalen om 
att de kan bli bestraffade för fel är det möjligt att de ändrar sitt beteende när avtalsuppföljaren 
kommer vilket gör att det inte går att bedöma kvalitetskraven som enbart kan observeras i 
mötet mellan personal och brukare. Detta utgör ett stort problem eftersom dessa aspekter av 
äldrevården är otroligt viktiga för vårdtagarna. Vård- och omsorgsboenden är inte sjukhus 
som vårdtagarna vistas på under en kort period, det är deras hem. Mot denna bakgrund 
menade avtalsuppföljarna att det är avgörande att avtalsuppföljningen främst har en 
främjande funktion som uppmuntrar till bättring istället för att bestraffa om avvikelser 
identifieras. 32 

 

Kvalitetsbegreppet uttryckt i lag och förfrågningsunderlag 

Styrande dokument  
Utöver den nationella lagstiftningen har äldreomsorgen fem centrala styrdokument: 
förfrågningsunderlag, anbud, avtal, beställningsunderlag och genomförandeplaner. I 
förfrågningsunderlaget formuleras kommunens generella krav på tjänsten, i anbudet beskriver 
utförarna hur de uppfyller kraven i anbudet. När en utförare vunnit upphandlingen skrivs ett 
avtal mellan kommunen och utföraren. Beställningsunderlagen beslutas om efter en 
behovsutredning av vårdtagarens vårdbehov och tas av en biståndshandläggare. Det beskriver 
den vård och omsorg som vårdtagaren har rätt till. Genomförandeplanen skrivs av utföraren 
och beskriver hur denna ska tillgodose de behov som vårdtagaren har rätt till enligt 
beställningsunderlaget. I följande avsnitt ges en presentation av hur kvalité definieras i lag 

                                                
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Intervju 1 (2014) och Intervju 2 (2014) 
32 Intervju 1 (2014) och Intervju 2 (2014) 
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och förfrågningsunderlag för att det är dessa som är relevantas vid avgörandet av tvister. 
Anledningen till att förfrågningsunderlag analyseras istället för avtal är att avtalen är näst 
intill identiska med förfrågningsunderlaget. En analys av förfrågningsunderlaget kan säga 
mycket om alla avtal med de privata utförarna och är således mer generaliserbar än en studie 
av enbart ett litet antal avtal.  

Kvalitetsbegreppet i socialtjänstlagen 
Enligt 3 kap. 1§ SoL ska tjänster som utförs av Socialtjänsten vara av god kvalité. Vad som 
menas med kvalité är inte närmare definierat. Det utvecklas till viss del i 5 kap. 4-5 §§ SoL 
där det anges att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att de ska få 
möjlighet att bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. 33 I förarbetena definieras kvalité enligt följande:  

“God kvalitet i äldreomsorgen innebär att vid behovsbedömningen och i det dagliga arbetet 
uppmärksamma behov av sådana insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen t.ex. 
hjälpmedel, bostadsanpassning och rehabilitering. En viktig kvalitetsaspekt inom äldreomsorgen 
är också att inbegripa anhöriga i vårdplaneringen och erbjuda dem stöd i olika former.”34 

Någon utförligare definition om vad som menas med kvalité anges inte i lagstiftning eller 
tvingande föreskrifter förutom att det i 3 kap. 1§ SoL skrivs att personal som arbetar inom 
socialtjänsten ska ha lämplig utbildning och erfarenhet; ett resurs krav. 

Förfrågningsunderlag  
Förfrågningsunderlaget är det dokument som utgör bedömningsgrunden för vilken privat 
utförare eller kommunal intraprenör som ska vinna upphandlingen. I detta formuleras allt från 
krav på utföraren, krav på tjänsten, olika typer av sanktionsklausuler, upphävande klausuler, 
ansvars klausuler etc. För att ge ett perspektiv på omfattningen av dessa dokument kan sägas 
att Stockholms stads LOV förfrågningsunderlag är 33 sidor. I nedan stående punkter 
presenteras exempel på hur subjektiv kvalité har definierats i förfrågningsunderlaget. 

Exempel 1. Punkt 5.10 Service och omvårdnad 
I punkten definieras vilken omvårdnad vårdtagaren har rätt till. De flesta kvalitetskriterierna i 
denna punkt i förfrågningsunderlaget nämns i generella drag. Följande kan ges som exempel. 

Citat 1. “Enskilda med stort omvårdnadsbehov ska ges ett tryggt boende och en värdig tillvaro. 
Omvårdnaden ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, 
tillgodose den enskildes individuella behov och önskemål samt främja goda kontakter mellan 
den enskilde, närstående och personal. Omvårdnaden ska så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare.”35 

Stycket inleder med att den enskilde ska ges ett tryggt boende och värdig tillvaro vilket är ett 
resultatkriterium. Det följs av att omvårdnaden ska bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. Att den enskildes behov och önskemål ska tillgodoses och 
att omvårdnaden ska genomföras i samråd med den enskilde är en beskrivning av hur 
omvårdnaden ska bedrivas och såldes ett processkriterium. Det är representativt för 
förfrågningsunderlaget att resultatkriterier nämns generellt medan processkriterier till viss del 
är uppföljningsbara. Att omvårdnaden ska utformas i samråd med den enskilde går t.ex. att 
följa upp med hjälp av kvalitativa uppföljningar. Att omvårdnaden ska bygga på respekt för 
                                                
33 Bestämmelsen om välbefinnande har förts in i socialtjänstlagen 2011 som en följd av riksdagens beslut om en 
nationell värdegrund för äldreomsorgen 
34 Prop. 1996/97 s.124 
35 Förfrågningsunderlag enligt LOV (2013) s.17 
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den enskilde självbestämmande är mer ospecifikt och svårare att följa upp eftersom det är ett 
subjektivt kriterium som avgörs av varje enskild individ.  

Exempel 2. Punkt 5.11 Aktiv och meningsfull tillvaro 
Denna del i förfrågningsunderlaget beskriver och ställer krav på att den enskilde ska få en 
aktiv och meningsfull tillvaro. Den inleds på följande sätt:  

Citat 2. “Utifrån den enskildes förmåga och önskemål ska boendet dagligen erbjuda vardagsnära 
aktiviteter och stimulans. Allt från möjlighet att delta i eller iaktta sysslor som förekommer inom 
boendet till underhållning och sysselsättning av olika slag både inom och utanför boendet.” 36 

Kravet beskriver vad vården ska resultera i och är således ett resultatkrav. Om den enskilde 
erbjuds aktiviteter och stimulans är mätbart. Det går av checka av om den enskilde har tagit 
del av en aktivitet. Om dessa utgår från den enskildes önskemål kräver dock en kvalitativ 
bedömning. Det finns utmaningar i att avgöra vilken grad aktiviteten stimulerar den äldre, 
och vilken grad som är godkänd nivå. För att detta krav ska gå att följa upp måste den 
enskildes intervjuas eftersom det avgörs beroende på dennes subjektiva upplevelse om det 
har uppfyllts eller inte. Nästa stycke under punkten lyder:  

Citat 3. “Vardagen ska ha ett innehåll där den enskildes förmåga och vilja till aktivitet 
upprätthålls och tas tillvara. Utföraren ska sträva efter att den enskilde ska känna gemenskap och 
uppleva sin dag som meningsfull utifrån sina behov och förutsättningar. Individuella önskemål 
och intressen ska så långt som möjligt tillgodoses. Utföraren ska skapa förutsättningar för 
spontana aktiviteter i verksamheten, där en viktig person för att detta ska vara möjligt är 
kontaktmannen och dennes arbete med den enskilde.”37 

Detta stycke är också en beskrivning av äldreomsorgens resultat. Kraven nämns i generella 
drag och i en mål liknande formulering vilket gör att de blir svåra att mäta och följa upp. Att 
t.ex. dagen för den enskilde ska upplevas som meningsfull är ett subjektivt krav som är svårt 
att avgöra om det är uppnått. För att det ska gå att avgöra krävs att meningsfull definieras 
samt vilken grad av meningsfullhet som är godkänd nivå. Det nämns även att individuella 
önskemål ska tillgodoses ”så långt som möjligt”. För att kunna avgöra om detta krav är 
uppnått krävs en bedömning av den enskildes önskemål och sedan vad som är rimligt att 
genomföra.  

Det finns även stycken i punkten som är resultatkrav men som är mätbara. Ett exempel är att 
det ställs krav på att utförarna ska anordna minst en gemensam aktivitet varje dag och en 
större aktivitet varje vecka. Ett annat krav är att den enskilde ska ha möjlighet till 
utevistelse.38 Dessa mätbara krav går tydligt att koppla till citat 2 och 3. Problemet för 
uppföljningsbarheten är att de inte går att se som konkretiseringar av citaten. Bara för att en 
aktivitet genomförs innebär inte det att vardagen blir mer meningsfull för den enskilde. De 
behöver inte heller vara framtagna utifrån den enskildes önskemål. För att dessa mätbara 
resultatkrav ska bli meningsfulla och utgöra ett mått på subjektiv kvalité krävs att de följs upp 
i relation till övriga punkter. Problemet är att det kan vara svårt att belägga att t.ex. en 
aktivitet inte är utformad utifrån den enskildes önskemål i tillräckligt hög grad, eller om den 
enskilde känner gemenskap i tillräckligt hög grad i förhållande till dennes förutsättningar. 

 

                                                
36 Förfrågningsunderlag enligt LOV (2013) s.18 
37 Förfrågningsunderlag enligt LOV (2013) s.18 
38 ibid. 
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Avtalstiden, hävning av avtal och rapporterings skyldighet 
Enligt förfrågningsunderlaget är avtalstiden med de privata utförarna tillsvidare. En utförare 
kan säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid och kommunen kan säga upp avtalet 
med 6 månaders uppsägningstid.39 Staden har dock rätt att göra förändringar i avtalen under 
avtalstidens. Staden har rätt att häva avtalet om kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse 
eller om utföraren är i sådant obestånd att den inte kan förväntas fullfölja sitt åtagande. Om 
utföraren inte fullgör sina åtaganden inom skälig tid får staden antingen avhjälpa bristen på 
utförarens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen.40 Tvister ska avgöras i allmän 
domstol och om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i 
följande ordning: 1) Tillägg till avtal, 2) avtal, 3) Förfrågningsunderlag med bilagor, 4) 
Ansökan. 41 

 

Skulle fel uppstå ansvarar utföraren för att all personal känner till skyldigheten att rapportera 
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL. Utföraren ska i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5 och 2013:16, ha 
skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja 
missförhållanden och risker för hur missförhållanden ska fullgöras. Skulle ett missförhållande 
rapporteras ansvarar utföraren för att beställande nämnd omedelbart informeras om 
inkommen rapport.42 

Sammanfattning av resultatpresentation 
Resultatpresentationen inleddes med en beskrivning av hur avtalsuppföljningen fungerar. 
Efter det följde en beskrivning av hur kvalité definierades i lag och förfrågningsunderlag. 
Avtalsuppföljning görs ca 2 gången om året. Vid ett tillfälle görs en verksamhetsuppföljning. 
Verksamhetsuppföljningen följer främst upp förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Det 
innebär att den följer upp verksamheten i sin helhet innefattande både kvalitetssystem och 
utförandet av verksamheten. Vid det andra tillfället följs enskilde vårdtagares 
genomförandeplaner upp. De är inriktade på enskilda individer och följer upp kvalitén utifrån 
dennas perspektiv. Avtalsuppföljarna anser att uppföljningen måste bygga på tillit för att 
säkerställa att utförarna rapporterar och är öppna med hur de bedriver sin verksamhet. De 
menar att det måste vara så för att de inte skulle kunna granska den kvalité som uppstår i 
mötet mellan personal och vårdtagare om personalen är rädda för att få sanktioner om fel 
uppdagades. Denna syn på relationen motiveras med att den är bäst för vårdtagarna i och med 
att brister kan åtgärdas snabbare. Det finns således en konflikt mellan möjligheten att följa 
upp denna aspekt av kvalitén och att kunna utdöma sanktioner för att motivera utförare att 
motverka eller rätta till brister.  
I resultatpresentationens andra del beskrevs lag och förfrågningsunderlagets olika sätt att 
definiera kvalité. Det som var fokus för denna presentation var hur den subjektiva kvalitén 
beskrevs. Det har visat sig att den subjektiva kvalitén verkar vara svår att beskriva på ett 
konkret sätt. I både lag och förfrågningsunderlag har kvalité främst nämnts i generella 
ordalag i form av resultatkrav. Dessa är såpass abstrakt formulerade att det i domstol skulle 

                                                
39 Förfrågningsunderlag enligt LOV (2013) s.30 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Förfrågningsunderlag enligt LOV (2013) s.16 
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vara svårt att påvisa att utförare inte har följt avtalet och att böter eller avdrag därmed skulle 
vara motiverat. Det fanns dock både uppföljningsbara och mätbara kvalitetskrav. Problemet 
med dessa är att de inte kan studeras enskilt för att de ska kunna ses som mått på subjektiv 
kvalité eftersom de enbart representerar en delkomponent av vad den subjektiva kvalitén 
innebär i praktiken. Det förekommer vissa resurs- och processkrav som är uppföljningsbara 
som t.ex. att personal ska ha adekvat utbildning och att vården ska planeras ihop med 
vårdtagarna. Dessa kvalitetskrav har dock samma problem som de mätbara resultatkraven. De 
kan i sig själva inte utgöra ett mått på subjektiv kvalité utan måste sättas i relation till utfallet 
av dess applicering.  

 
 
Resultatanalys  
Pastoralmakt används för att skapa rättelse 
Ett särdrag för den nya pastoralmakten är att den säkerställer frälsning här och nu och ordet 
frälsning har en ny innebörd som är kontextberoende. En generellt inneboende egenskap i 
ordet frälsning är att frälsning görs för den som frälses skull och inte för frälsaren. En viktig 
del i pastoralmaktutövning handlar därmed om att få individen att bli en villig agent i sin 
egen självdisciplinering. Den enskilde måste vilja bli frälst för att den över huvud taget ska 
söka frälsning. Avtalsuppföljarna anser att det är viktigt att uppföljningen är främjande och 
stöttande för att det är viktigt att de har en bra relation till utförarna. De vill bli sedda som 
någon som kan hjälpa dem att bli bättre och vars råd och stöd uppskattas. På EÅV:s 
stadsdelsförvaltning har de lyckats med detta. Där blev utförarna glada när avtalsuppföljarna 
kom för att de visste att de skulle få tips på hur de skulle kunna bli bättre. Genom att inrikta 
avtalsuppföljningen mot en stöttande funktion har de lyckats skapa en god relation. De 
kommer ut och granskar verksamheten och vid brister skrivs en åtgärdsplan. Följer utförarna 
denna kommer det botgöra deras synder och få avtalsuppföljarnas välsignelse. 
Avtalsuppföljarna har på så sätt fått prästens funktion. 

Frälsning måste vara eftersträvansvärd för att de granskade själva ska vilja bli frälsta. Vad i 
frälsningen är det som är eftersträvansvärt för utförarna? För att detta ska kunna diskuteras 
behöver det nyanseras vad som menas med utförare. En utförare är en organisation som 
består av många olika delar. När frälsning av utföraren diskuteras är det den anställda 
personalen på det enskilda vårdbolaget som åsyftas. Personalen jobbar dagligen med de äldre 
på vård- och omsorgsboendet och har relationer till vårdtagarna. Frälsning för dessa personer 
torde handla om ett kvitto på att de tar hand om vårdtagarna på ett bra sätt och hjälper dem 
genom att peka ut hur de själv kan arbeta för att bli bättre. I och med att de vill få råd och 
stöd är de öppna med hur de bedriver sin verksamhet och undanhåller inte information för 
avtalsuppföljarna när det kommer och följer upp deras verksamhet. När avtalsuppföljarna inte 
upplevs som ett hot kan personalen vara mer avslappnad och ärlig vilket gör att de faktiska 
förhållandena kan observeras. Att avtalsuppföljningen har en stödjande funktion möjliggör 
således för den att även ha en kontrollerade, vilket stärker beläggen för att det rör sig om 
pastoralmakt. Pastoralmakt har alltid en stöttande och kontrollerande funktion samtidigt.  
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Bikten som uppföljningsmetod 
Enligt förfrågningsunderlag ansvarar utföraren för att all personal känner till skyldigheten att 
rapportera missförhållanden och, om ett missförhållande rapporteras, att utföraren ansvarar 
för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Avtalsuppföljarna 
uttryckte starka farhågor för att använda sanktioner för att skapa rättelse. De såg en risk för 
att utförarna inte kommer fullfölja denna skyldighet av rädsla för att bli bestraffade. Det 
skulle utgöra en allvarlig fara för många vårdtagare i och med att brister inte uppdagas och 
åtgärdas. Avtalsuppföljarna menade att en relation bygd på tillit istället för hot leder till att 
utförarna rapporterar om missförhållanden skulle förekomma.  

Inom den katolska kyrkan användes bikten som metod för att få information om 
församlingsmedlemmar syndade. Om en församlingsmedlem syndade visste den att det ledde 
till att den inte kom till himmelriket i livet efter detta. Det innebar att de var beroende av 
prästernas välsignelse och förlåtelse vilket skapade starka incitament för dem att bikta sig hos 
prästerna. Detta ledde i sin tur till att prästerna fick information om huruvida 
församlingsmedlemmarna syndade eller ej. Behovet av frälsning utgjorde förutsättningarna 
för att prästerna skulle kunna utöva kontroll över församlingen. Enligt både SoL och HSL är 
utförare av äldrevård skyldiga att rapportera missförhållanden, att de så att säga syndat. För 
att utförarna ska bikta sig kan inte bikten innebära en risk för sanktion. Det leder till att de 
avstår från att bikta sig. Intresset av att få information om brister vägs mot behovet att kunna 
utöva sanktioner mot utförarna. Den väg som valts av avtalsuppföljarna är att inte utöva 
sanktioner i särskilt stor grad utan istället ställa krav på rättelse. Det går att se tydliga 
liknelser med bikten. När en församlingsmedlem biktar sig hos prästen får den synderna 
förlåtna med uppfordran om bättring. När utförarna biktar sig (rapporterar missförhållanden) 
till avtalsuppföljarna får de synderna förlåtna (ingen sanktion ges) och en åtgärdsplan skrivs 
med tidsbestämda krav för rättning (uppfordran om bättring), istället för straff får de förslag 
på hur de säkerställer att bristerna inte uppstår igen. I utbyte mot att möjligheten att 
sanktionera inte används får avtalsuppföljarna information om missförhållanden i 
verksamheten och lagstiftningen upprätthålls.  

Förfrågningsunderlaget - en neoklassisk syn på avtalsrelationer 
Enligt den neoklassiska synen på avtalets funktion ska avtalet säkerställa att varje part 
presterar det som den åtagit sig. Denna syn på avtal vilar på antagandet att beställaren och 
utföraren har vitt skilda intressen och att utföraren inte kommer följa kontraktet utan ett 
överliggande hot om sanktioner vid avtalsbrott. Avtalet behöver därför reglera vad som 
händer, och vilka sanktioner som används i de fall en part inte presterar det den utfäst.  

I avseende på vad som händer om utföraren inte fullföljer sitt åtagande ger 
förfrågningsunderlaget uttryck för en neoklassisk avtalssyn, det är främst inriktat mot 
retroaktiva sanktioner. Om avvikelse skulle identifieras och den inte rättas inom en viss tid 
kan kommunen göra avdrag på dess ersättning. Skulle felen vara tillräckligt allvarliga kan 
kommunen häva avtalet. Fokus ligger på att reglera sanktioner. I avtalet regleras även att 
Stockholms stad har rätt att kontrollera utförarna med olika typer av uppföljningsmetoder. Att 
de väljer att se det som kontroll kan också ses som ett uttryck för en neoklassisk avtalssyn. 
Utförarna förväntas bryta mot avtalet om det skulle gynna dem och de tror att de skulle kunna 
komma undan med det. Därför behöver det kontrolleras att utförarna fullföljer sitt åtagande. 
Med en neoklassisk syn på avtalsrelationer fyller avtalet en viktig funktion. Skulle brister 
upptäckas som inte regleras i avtalet behöver avtalet utvecklas så det täcker in dessa aspekter. 
Då kan de sanktionera utföraren om den skulle brista i detta avseende igen. Att kommunen 
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har rätt att göra ändringar i kraven är tydligt uttryckt i förfrågningsunderlaget och kan ses 
som ett utryck för en neoklassisk avtalssyn.   

För att ytterligare stärka bilden av att förfrågningsunderlaget ger uttryck för en neoklassisk 
avtalssyn analyseras förfrågningsunderlaget med hjälp av ett a contrario argument. Om det 
finns få tecken på att avtalet bygger på en samarbetssyn eller relationell syn torde det röra sig 
om en neoklassisk avtalssyn. Enligt samarbetssynen på avtal är sanktioner som instrument för 
att hantera misslyckanden inte ett rimligt tillvägagångssätt. Istället förväntas parterna komma 
överens om hur mål ska nås och problem lösas. I och med att det finns tydliga formuleringar 
angående ekonomiska sanktioner och få klausuler som belyser att problem ska lösas genom 
diskussion tyder det på att det inte rör sig om en samarbetssyn på avtal. I den relationella 
avtalssynen ses avtalet som ett verktyg för att utveckla den sociala relationen mellan 
beställare och utförare. Därför är de sociala processerna i fokus i denna syn istället för 
specifika kriterier. Majoriteten av avtalet består av att i detalj beskriva olika typ av krav på 
tjänsten.43 Det närmaste som nämns om sociala processer är det som sägs om uppföljning och 
kontroll men som nämnts ovan är det snarare ett utryck för en neoklassisk avtalssyn. Mot 
denna bakgrund är det rimligt att klassificera förfrågningsunderlaget som ett uttryck för en 
neoklassisk avtalssyn.  

Sammanfattning av resultatanalys 
I analysen av uppföljningen framkom att avtalsuppföljningen i hög grad använder 
pastoralmakt för att skapa rättelse. En avgörande aspekt för utövandet av pastoralmakt är att 
objektet som det utövas makt över är villig till och delaktig i sin egen självdisciplinering. 
Anledningen till att objekten är villiga till detta är att de vet att de leder till deras frälsning. I 
den nya pastoralmakten, som Foucaults menar att välfärdsstaten utövar, innebär inte 
frälsningen, frälsning i livet efter detta utan frälsning innebär frälsning här och nu, 
frälsningen är kontextberoende. För utförarna av äldrevård innebär frälsning att de får hjälp 
och stöd med hur de kan arbeta för att utveckla en bättre verksamhet för vårdtagarna. Att 
avtalsuppföljningen är inriktad mot en stöttande funktion gör att utförarna blir glada när de 
kommer för de vet att de kommer få stöd och hjälp. Detta leder i sin tur till att de är naturliga 
när avtalsuppföljarna kommer och gör sig inte till när avtalsuppföljarna är i närheten vilket 
gör att de kan följa upp den subjektiva kvalitén i verksamheten.  

I den andra delen av resultatanalysen analyserades vilken avtalsrelation som 
förfrågningsunderlaget ger uttryck för. I denna fastställs att förfrågningsunderlaget är skrivet 
utifrån en neoklassisk avtalssyn. Det som talade för detta var att sanktioner stod i centrum för 
hur avtalsefterlevnad skulle säkerställas. Det var tydligt att uppföljningens funktion och syfte 
var att kontrollera att utförarna följde avtalen. Att uppföljningens främsta syfte var att 
kontrollera ger utryck för en misstro till att utföraren kommer fullfölja sina åtaganden. 
Genom att kontrollera dem och vid fel rikta krav som kan förstärkas med ekonomiska eller 
juridiska sanktioner ska avtalsefterlevnad säkerställas; en neoklassisk avtalssyn. 

 
 

                                                
43 Förfrågningsunderlag enligt LOV (2013)  
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Slutsats 
Det är en ostringent avtalsrelation mellan beställare och utförare 
Avtalsuppföljningen använder sig av pastoralmakt för att få utförarna att rapportera om fel 
begåtts och för att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa den subjektiva kvalitén för 
vårdtagare. En förutsättning för att pastoralmakt ska kunna utövas är att avtalsuppföljare har 
en tillitsfull relation med utförarnas personal som de uppskattar. Att avtalsuppföljarna 
använder sig av en avtalsuppföljning som bygger på tillit och välvilja går stick i stäv med den 
neoklassiska avtalssynen som förfrågningsunderlaget ger uttryck för. I den neoklassiska 
synen på avtalsrelationer är utgångspunkten att utförarna kommer försöka utnyttja beställarna 
om de tjänar på det och kan komma undan med det. Därför är det viktigt att ha konkreta och 
specifika avtal så att avtalsbrott lätt kan upptäckas och sanktioneras. 

Att förfrågningsunderlaget är utformat enligt denna avtalssyn är problematiskt. Sanktioner 
blir kontraproduktiva för att det leder till att tilliten i relationen minskar. Finns ingen tillit kan 
inte avtalsuppföljarna kontrollera den subjektiva kvalitén i verksamheten och 
avtalsuppföljarna anser att risken är hög för att utförarna inte kommer rapportera 
missförhållanden i rädsla av att bli bestraffade. Om utförarna inte rapporterar 
missförhållanden utgöra det hälsorisker för vårdtagarna. När avtalsuppföljningen bygger på 
tillit och avtalen på missförtroende uppstår målkonflikter i avtalsstyrningen. Det medel som 
ska användas för att skapa rättelse enligt avtal är kontraproduktivt för att uppföljningen ska 
fungera. Avtalsuppföljarna ansåg att de snabbare kunde förbättra missförhållanden genom att 
använda sig av pastoralmakt än att använda sig av sanktionsverktygen. I och med att de ansåg 
att pastoralmakten var mer effektiv användes sanktioner som maktmedel för att få till rättelse 
ytterst sällan. Detta motiverades med att de satte vårdtagarna främst. Avtalsuppföljningen och 
förfrågningsunderlag har alltså inte samma utgångspunkt för hur de ser på utförarna vilket 
innebär en ostringent avtalsrelation mellan beställare och utförare.  

Det finns luckor där institutionellt tryck saknas 
I avsnittet logiken i valfrihetssystemet visades det på att den institutionella designen i 
valfrihetssystemet riktar vinstdrivna utförare mot att sänka kvalitén för att kunna ta ut högre 
avkastning. I avsnitt Vinstdrivna vårdbolags incitament att tillhanda hålla god kvalité 
beskrevs hur aktörers agerande kan förklaras med Rational choice institutionalism (RCI). I 
det avsnittet ställdes frågan: Om brytpunkten utgörs av högst kvalité till lägst kostnad vad 
hindrar vinstdrivna bolag från att sänka kvalitén för att öka sin avkastning? Som förklaring 
för detta gavs att det finns institutioner som påverkar utförarnas agerande. Bland annat 
nämndes att marknaden, media och IVO har en handlingsdirigerande effekt på utförarna. 
Problemet med dessa institutioner är att de utövar ett begränsat tryck på utförarna. 
Marknaden kan till viss del ha satts ur spel för att platserna på vård- och omsorgsboende 
minskar nationellt vilket kan innebära att vårdbehovet kan vara större än vad det finns platser. 
Media får främst en handlingsdirigerande effekt mot att undvika extrem vanvård av 
vårdtagare. IVO granskar hela landets socialtjänst och har därför begränsade resurser att följa 
upp varje enskilt vård- och omsorgsboende. IVO kan dock utfärda viten viket gör att 
myndigheten utövar ett tryck på aktörerna att skapa god kvalité i verksamheten. Problemet 
kvarstår dock med den subjektiva kvalitén. IVOs främsta maktmedel är viten vilket innebär 
att de inte kommer kunna utöva pastoralmakt över utförarna. Det gör att de kommer få svårt 
att observera den subjektiva kvalitén hos utföraren. Det lämnar den kommunala 
avtalsuppföljningen och avtalet att utöva institutionellt tryck på utförarna att skapa god 
subjektiv kvalité.  



 28 

I denna studie har det påvisats att den kommunala avtalsuppföljningen bygger på 
pastoralmakt och att denna maktutövning inte kan utövas vid sidan av sanktionen som 
maktmedel. Vid utövandet av pastoralmakt engageras tillsynsobjektet att bli en agent i sin 
egen självdisciplinering. I äldrevårdskontexten innebär det att ansvaret för att tillrättalägga 
brister lämnas över på utförarnas personals strävan efter att skapa en god äldrevård för 
vårdtagarna. Avtalsuppföljarna ansåg att det var ett mer effektivt tillvägagångssätt för att 
främja kvalité på vård- och omsorgsboendena än att utöva sanktioner. En fråga som jag 
ställer mig i förhållande till detta sätt att få till rättelse är vilket institutionellt tryck det 
medför på ägarna av vinstdrivna vårdbolag att inte göra avkall på kvalitén till förmån för att 
ta ut högre avkastning. Pastoralmakten riktas mot utförarnas personal. Det är inte dessa 
personer som sätter resultatkraven för vårdbolagen som de arbetar i. Det är bolagets ägare.  
Hur påverkas dessa av pastoralmakten som avtalsuppföljningen utövar?  

Det kostnadsområde som jag menar att de är rimligt att tänka sig att det främst går att 
effektivisera vid drift av vård- och omsorgsboenden är personalutgifter. Andra utgifter som 
t.ex. lokaler och utrustning är det svårare att minska kostnaderna för eftersom de är mer 
statiska till sin karaktär. Att personalkostnaderna minskas skulle i praktiken kunna innebär 
bl.a. att antalet avlönad personal som finns på plats dras ner, eller att personalens lön sänks 
genom att t.ex. ställa lägre kompetenskrav på de anställda. Om det dras ner på antalet 
personer som jobbar på vård- och omsorgsboendet behöver uppgifterna som ska göras 
fördelas ut på ett mindre antal personer. Detta kan göras genom att effektivisera deras arbete 
t.ex. genom att tidsbestämma hur lång tid en uppgift får ta. En risk som detta medför är att 
sådana uppgifter som är mätbara (den objektiva kvalitén) premieras framför den omätbara 
(subjektiv kvalité). Uppgifter som att byta blöja, hjälpa till med mat, hjälp med att gå på toa 
etc. går att tidsbestämma. Att effektivisera dessa uppgifter kan dock utgöra en målkonflikt i 
förhållande till att stärka den subjektiva kvalitén. Den subjektiva kvalitén kan handla om att 
sitta ner och prata en stund vid middagen, ta sig tid att lyssna eller diskutera något efter att en 
vårdtagare t.ex. fått hjälp med att gå på toaletten. Dessa aktiviteter är svåra att tidsbestämma. 
De är olika för varje individ och förändras beroende på vilken personal det är som möter 
vårdtagaren. I och med att det inte går att sanktionera dessa subjektiva kvalitetsaspekter 
använder sig avtalsuppföljarna av pastoralmakt för att främja kvalité på dessa områden, men 
hur får de till rättelse om de märker brister i den subjektiv kvalité? Det som de kan göra är att 
skriva en åtgärdsplan där de ställer krav på rättelse. Då får vårdbolaget tre månader på sig att 
rätta till felet. Efter att tre månader gått görs ett uppföljningsbesök. Ett problem med att 
skriva åtgärdsplaner vid brister i den subjektiva kvalitén är att det är svårt att fastställa 
orsakssamband mellan för lite personal och dålig subjektiv kvalité. Det gör att åtgärdsplanen 
som verktyg har begränsningar.  

Skulle det vara så att avtalsuppföljarna anser att utförarna inte gjort tillräckligt för att 
förbättra avvikelsen efter att uppföljningsbesök gjorts, kan de antingen ställa ytterliga krav 
och ge ytterligare tre månader att rätta till det eller så kan de rapportera felet till 
äldreförvaltningen. Då kommer äldreförvaltningens äldreinspektörer och gör en egen 
uppföljning. Utifrån denna bedöms om avdrag på ersättningen ska göras. Nu uppstår 
problemet med att rikta ekonomiska sanktioner mot utförare som inte levererar tillräckligt bra 
subjektiv kvalité. På grund av hur denna är formulerad i avtal är det mycket svårt att bevisa 
att fel förekommer. Det kan därmed bli mycket svårt för kommunen att vinna en tvist om 
utföraren skulle klaga på beslutet vilket ägarna av vårdbolagen torde vara medvetna om. 
Dessa omständigheter utgör en lucka i avtalen och avtalsuppföljningens institutionella tryck 
på de vinstdrivna vårdbolagen att leverera en god subjektiv kvalité.  
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Vinstintresset kan sättas före en kvalitativ äldreomsorg 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Stockholms stad följer upp vinstdrivna privata 
utförare av vård- och omsorgsboenden och om de kan säkerställa en äldreomsorg av god 
kvalité för vårdtagarna i dessa verksamheter. Vad en god kvalité utgörs av i äldreomsorgen är 
en komplex fråga. Kvalité kan ha många olika betydelser och ta sig olika uttryck. Eftersom 
studiens fokus är att undersöka kvalitetsaspekter inom äldreomsorgen har den subjektiva 
kvalitén varit i centrum. Subjektiv kvalité är ett samlingsnamn på den kvalité som uppstår i 
mötet mellan personal och vårdtagare och som har att göra med upplevelsen av att bo och 
leva sitt liv på vård- och omsorgsboendet.  Det har visats sig att en god relation mellan 
avtalsuppföljare och utförare måste finnas för att det ska gå att följa upp den subjektiva 
kvalitén. En effekt av detta är att det inte går att använda sanktionen som maktmedel för att 
skapa rättelse. Istället för sanktioner används pastoralmakt för att få till rättelse vid avvikelser 
vilket utgör ett problem. Pastoralmakten riktas mot den anställda personalen på vård- och 
omsorgsboendet till skillnad från ekonomiska eller juridiska sanktioner vilka påverkar 
ägarna. När avtalsuppföljningen använder ett verktyg som fokuserar på personalen istället för 
ägarna uppstår en lucka där institutionellt tryck på ägarna att främja subjektiv kvalité saknas. 
Enligt RCI agerar aktörer strategiskt och kalkylerande för och maximera tillgodogörandet av 
sina intressen och preferenser. Syftet för vinstdrivna bolag att driva vård- och 
omsorgsboenden är att gå med vinst. Samtidigt är valfrihetssystemet riggat för att främja 
högst kvalité till lägst kostnad. Det har visats att det finns en avsaknad på sanktionerat 
institutionellt tryck mot ägarna av vårdbolag att skapa en god subjektiv kvalité. Detta tryck 
utövas istället mot personalen på bolaget. Att systemet är riggat på detta sätt och att 
avtalsuppföljningen använder sig av denna typ av maktmedel innebar att vinstdrivna 
vårdbolag kan göra avkall på den subjektiva kvalitén till förmån för högre avkastning utan att 
ta någon större risk eftersom sanktionsmöjligheten i väldigt låg omfattning användes 
alternativt att de helt saknas. Hur mycket avkall på kvalitén som kan göras är dock svårt att 
säga något om men det finns utrymme för vårdbolagen att effektivisera på bekostnad av den 
subjektiva kvalitén. I vilken grad detta utrymme används går dock inte att säga något om 
utifrån studiens empiri. Företeelsen att det inte finns institutionellt tryck mot ägarna av 
bolagen mot att skapa en god subjektiv kvalité är dock en brist i sig som utgör en risk för 
vårdtagarna och en brist i kommunens ansvar för att säkerställa en god kvalité på sina vård- 
och omsorgsboenden.  

 
 
Förslag på förändringar för vidare utredning 
Avtalet bör utgå från en relationell avtalssyn 
En god relation mellan avtalsuppföljare och utförare måste finnas för att det ska gå att följa 
upp den subjektiva kvalitén. Samtidigt går det inte att stärka sanktionsmöjligheterna vid 
avvikelse på den subjektiva kvalitén. En möjlighet för att komma förbi detta problem skulle 
kunna vara att ändra avtalsstyrningen. Det har visat sig att avtalsuppföljningen och avtalen 
bygger på olika syn på avtalsrelationen mellan det offentliga och det privata. 
Avtalsuppföljningen behandlar utförarna som aktörer som det går att lita på och är i behov av 
en relation byggt på tillit. Avtalen är skrivna utifrån en neoklassisk avtalssyn där utförarna 
misstros och därför måste relationen bygga på hot om sanktioner. Avtalet tar inte hänsyn till 
de relationella förutsättningar som avtalsuppföljningen är i behov av för att kunna följa upp 
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den subjektiva kvalitén. En lösning på problemet är att i större grad än vad det är idag 
utforma avtalet med fokus på att hantera dessa begränsningar. Avtal och avtalsuppföljning 
skulle behöva utgå från samma syn på avtalsrelationen. I och med att avtalsuppföljningen är 
beroende av en god relation till utförarna borde avtalet istället för att utformas utifrån en 
neoklassisk avtalssyn utformas utifrån den relationella avtalssynen. Detta skulle innebära att 
avtalet i minskad mån fokuseras på att reglera transaktionerna mellan parterna genom att i 
detalj reglera tjänsten. Istället skulle avtalet användas som ett verktyg för att utveckla den 
sociala relationen mellan beställare och utförare och sätta de sociala processerna i centrum. 
Genom att fokusera avtalet på att reglera hur pastoralmakten kan ges ett ökat institutionellt 
tryck skulle avtalen bli mer stringenta i förhållande till avtalsuppföljningen eftersom 
avtalsuppföljningen är beroende av goda relationer för att fungera. Avtalen borde alltså i 
större mån reglera och tydliggöra hur utövandet av pastoralmakt ska åstadkomma 
institutionellt tryck på ägarna att tillhandahålla god subjektiv kvalité i sina vård- och 
omsorgsboenden, istället för att reglera hur uppföljningen ska ligga till grund för sanktioner.  

Använd tidsbestämda LOU-upphandlingar av entreprenader 
En möjlighet att skapa en mer stringent avtalsrelation och öka det institutionella trycket som 
pastoralmakt kan utöva på vinstdrivna bolag skulle kunna vara att enbart använda 
tidsbestämda LOU upphandlingar av entreprenader. Avtalen som skrivs med privata utförare 
i Stockholms stads nuvarande LOV-system är tillsvidare. Kommunen får säga upp avtalet 
med 6 månaders uppsägningstid. Det har dock visat sig vara svårt att utforma kriterier för när 
omsorgen är av tillräckligt god subjektiv kvalité. Istället främjas detta genom pastoralmakt. 
Problemet som det för med sig är att det inte finns institutionellt tryck mot de privata 
utförarna som bygger på någon form av sanktion. Problemet skulle kunna lösas genom att 
använda tidsbestämda LOU-upphandling. Avtalen som tecknas med de privata utförarna 
skulle kunna innehålla en klausul om att de kan förlängas utan att en ny upphandling görs om 
de motsvarar kommunens förväntningar på tjänsten. För att en sådan klausul ska få önskad 
verkan behöver den vara utformad på ett sådant sätt att beslutet att inte förlänga tjänsten ska 
kunna fattas helt villkorslöst utan att motiv ska behöva redovisas. Detta skulle möjliggöra för 
kommunen att göra en kvalitativ bedömning om de vill förlänga avtalet eller om de vill utlysa 
en ny upphandling av tjänsten. Innan detta prövas behöver en juridisk analys göras av 
lagenligheten i detta förslag i förhållande till upphandlingsreglerna. Det kan vara så att det 
strider mot lagregler i LOU. 

I denna studie har det framkommit att avtalsuppföljarna kan bedöma den subjektiva kvalitén 
men att den är mycket svår att reglera i avtal. Genom att ha tidsbestämda avtal, där möjlighet 
till förlängning ges, menar jag att sanktionerat institutionellt tryck mot god subjektiv kvalité 
kan skapas. De institutionella trycker mot de privata utförarna skulle komma från att de inte 
vet exakt vad det är som gör att deras avtal kommer förlängas. Detta skulle få effekten att de 
måste vara mer lyhörde mot de krav som avtalsuppföljarna ställer i sina åtgärdsplaner och de 
tips som de kommer med under sina uppföljningar. Om det är avtalsuppföljarna som beslutar 
om ifall förlängning av avtal ska fattas måste utförarna vara lyhörde mot vad 
avtalsuppföljarna anser är en god äldreomsorg. Genom att vara lyhörda och agera utifrån de 
råd, tips och krav som avtalsuppföljarna ger vid sina uppföljningar och i åtgärdsplaner kan de 
öka chansen att få förlängt avtal. Om institutionellt tryck skapas med hjälp av hotet om denna 
juridiska sanktion kan avtalets neoklassiska utformning tonas ner. Behovet av mätbara 
kriterier kommer minska då en annan typ av sanktion används. Det skulle medföra att avtalet 
istället kan fokusera på att beskriva och reglera den sociala processen mellan parterna och på 
så sätt bli mer stringent med hur uppföljningen är utformad.  
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En förutsättning för att tidsbestämda LOU upphandlingar ska skapa institutionellt tryck på 
detta sätt är att kommunen kan välja att själv ställa upp i upphandlingen av verksamheten. 
Tas beslut om att en återupphandling ska göras kommer det inte fungera att den förra 
utföraren äger lokalerna. Det innebär att kommuner behöver äga samtliga fastigheter och 
tillhörande utrustning som vård- och omsorgsboende bedrivs i. Därför kan enbart 
entreprenader upphandlas för att förslaget ska fungera i praktiken.  

 
 
Vidare forskning 
Forskning på vinstdrivna vårdbolags incitament behövs 
I denna studie används RCI som teoretiskt utgångspunkt för att förklara hur vinstdrivna 
vårdbolag agerar i förhållande till den institutionella logiken i vårdvalssystem som bygger på 
kvalitetskonkurrens. Jag anser att det finns starka argument för att det är rimligt att använda 
ett RCI för att förklara hur dessa aktörer agerar. I studien har det visats att det finns en 
målkonflikt mellan att tillhandahålla en god subjektiv kvaliteé och att generera en hög 
avkastning. Konflikten består i att det område som sannolikt går att effektivisera är 
personalens arbetsuppgifter. Att effektivisera dessa kan innebär en minskad subjektiv kvalité. 
Det har även visats på att det är rimligt att se relationen mellan kommun och vårdbolag som 
en principal-agent relation. En av uppsatsen slutsatser är att det finns en konflikt mellan att 
kunna följa upp subjektiv kvalité och möjligheten att utöva sanktioner. Det förekommer alltså 
en informationsasymmetri och lösningen på de problem som det medför är att de tvingande 
krafter som sanktioner kan utgöra inte kan användas. Dessa resonemang bygger på ett 
antagande om att vårdbolags främsta intresse är att generera vinst till sina ägare och att RCI:s 
ontologiska utgångspunkter för hur aktörer agerar överensstämmer med hur vårdbolagen 
agerar. För att studiens slutsatser ska kunna verifieras skulle dessa antaganden behöva 
empiriska belägg. Därför vore det av intresse med vidare forskning angående vilka de 
vinstdrivna vårdbolagen intressen och preferenser är och hur de agerar för att maximera dessa 
intressen och preferenser.  

Det behövs ett större empiriskt urval 
Denna studie har avgränsats till att enbart studera vård- och omsorgsboenden i Stockholms 
stad och intervjuer har enbart gjorts med två avtalsuppföljare på Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning och två på Norrmalms stadsdelförvalting, vilket enbart är två av fjorton 
stadsdelsnämnder. Slutsatsernas validitet är därför något svaga. Det skulle behövas ett större 
urval där fler avtalsuppföljare på fler stadsdelsförvaltningar intervjuas för att bilden av hur 
avtalsuppföljningen fungerar i Stockholms stad ska kunna valideras. Det vore även intressant 
att studera ett ökat antal fall. En komparativ forskningsdesign vore intressant, t.ex. skulle 
kommuner med vårdvalssystem och kommuner som inte har det kunna studeras. Om det går 
att observera användning av pastoralmakt i flera olika fall skulle det stärka slutsatserna om 
hur äldreomsorgen bör organiseras och styras.  

Vidare forskning borde även studera äldrevård och hemtjänst  
En avgränsades som gjordes var att enbart studera uppföljningen och hur avtalen reglerade 
äldreomsorgsdelen på vård- och omsorgsboenden. Äldrevården har därmed lämnats åt sidan. 
Äldrevårdsverksamheten är en viktig del vid drivandet av vård- och omsorgsboenden. De 
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äldre har många vårdbehov som kommer med hög ålder. Vilken äldrevård utföraren 
tillhandahåller är därför en viktig kvalitetsdimension vid studier av äldrevård. Vid ytterligare 
forskning om hur kommuner säkerställer god kvalité vid upphandlade vård- och 
omsorgsboenden borde även uppföljningen av denna del av verksamheten studeras.  

Många äldre över 65 som är i behov av äldrevård eller äldreomsorg bor inte på vård- och 
omsorgsboenden. Istället får de hemtjänst. I Stockholms stad finns ett liknande 
valfrihetssystem som det finns för äldreomsorgen även inom hemtjänsten, och det finns 
många privata utförare av hemtjänst. Att studera hur kommuner säkerställer den subjektiva 
kvaliteten vid dessa tjänster borde också studeras. Problemet med följa upp den subjektiva 
kvaliteten på dessa tjänster är antagligen svårare än vid vård- och omsorgsboenden. Denna 
verksamhet bedrivs på många olika platser oftast av enbart en person som åker ut till den 
äldre. Avtalsuppföljarens påverkan på personalen vid dessa verksamheter är antagligen lika 
hög om inte högre än vad den är på personalen vid vård- och omsorgsboenden, vilket kan gör 
den svårare att följa upp.   
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