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Abstract

This essay is a qualitative study on quasimarkets in the field of home-help service. The main
purpose of the study was to describe and analyze the function of costumers choice from
elderly persons point of view. The quasimarket in home-help service of Solna stad has served
as an example. The questions raised in the study concerned the elderly costumers opinion of
the information about the different producers, what had influence on their choice, their
attitude towards the freedom of choice, and their ability to act as consumers on a quasimarket.
The method used was qualitative semi structured interviews. A majority of the elderly
consumers appreciated the possibility to choose producer of home-help service. It was rather
the nearness and reputation of the producer, than the information from the local authorities,
which made the choice. It was found that not all consumers are able or willing to make a
choice and contribute to the existing of a quasimarket. Not many used the possibility to
change producer, the elderly consumers rather complain if they are dissatisfied.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Idag möts vi av skiftande nyheter från äldreomsorgen. Vissa rapporter handlar om bristande

kvalitet och hög personalbelastning, medan andra handlar om att det inom några år kommer

att finnas fler äldre som behöver omsorg och att det ställer krav på tusentals nyanställningar.

Man kan fråga sig om denna följetång kommer att sluta lyckligt?

Sedan slutet av 1980-talet har kraven på effektivitet och valfrihet varit tongivande inom den

offentliga sektorn (Norén 2003). Sveriges kommuner har valt olika vägar för att leva upp till

dessa krav inom äldreomsorgen. Under de senaste åren har de kommuner som har valt att

införa kundvalsmodeller, inom framför allt hemtjänsten, ökat i skara och uppgår idag till 18

stycken. En kundvalsmodell innebär att kommunen fortsätter att finansiera hemtjänsten, men

bjuder in privata utförare för att konkurrerar med den kommunala hemtjänsten om kunderna.

Ansvaret för att välja hemtjänstutförare läggs över på de äldre, som likt kunder på en marknad

ska välja serviceproducent. Genom ökad konkurrens vill kommunerna förbättra effektiviteten

och kvaliteten, och genom de äldres valfrihet göra tjänsterna bättre anpassade till deras behov

och önskemål. Det har visat sig att kundval är en modell i tiden. Svenska Kommunförbundets

vision för framtidens äldreomsorg innehåller ökad valfrihet för de äldre, men även större

effektivitet genom ökat inslag av alternativa utförare (Svenska Kommunförbundet 1999).

Kooperativa institutet (2003) är tydliga med sin åsikt att fler kommuner borde införa

kundvalsmodeller. Kundvalsmodeller verkar vara ett alternativt sätt att organisera hemtjänsten

på, som har starkt stöd och som kanske kan vara ett sätt att möta de annalkande problemen i

äldreomsorgen.

Jag vill i denna uppsats undersöka vilka konsekvenser kundvalsmodeller inom hemtjänsten

kan få för sina kunder, d.v.s. de äldre. Ett av argumenten för införandet av kundval är ökad

valfrihet för kunderna. Traditionellt sett så har de äldre inte haft något direkt inflytande över

hemtjänsten. Från att ha varit passiva servicemottagare ska de äldre omvandlas till aktiva

servicekonsumenter som ska handla tjänster på en marknad. Kommunerna har flera

möjligheter att välja på när de ska designa sin kundvalsmodell. Den design kommunen väljer

får konsekvenser för kundernas möjlighet att utöva sin valfrihet. Hur många utförare finns det

att välja på? Får de äldre bara välja utförare eller får de även välja vilka sysslor utföraren ska

utföra och hur länge? Finns möjligheten att byta utförare om man inte är nöjd? Svaren på

dessa frågor visar hur de äldres reella valfrihet ser ut.
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En viktig förutsättning för att kundvalsmodellen ska fungera enligt teorin, är att de äldre är

motiverade att göra rationella avvägande i valet av hemtjänstutförare. De äldre måste välja

den utförare som de bäst tror kan tillgodose deras behov och önskemål för att kommunens

mål om ökad kvalitet och kundanpassning ska kunna uppnås. En avgörande fråga för

kundvalets effektivitet blir därför om de äldre kan, vill och är motiverade till att göra

rationella val. Stor betydelse får den information om kundvalet och de olika utförarna som de

äldre får i valsituationen.

Ordet valfrihet får genom modellens design skiftande innebörder i praktiken. Eftersom

initiativet till de äldres ökade valfrihet kommer ”uppifrån”, är det relevant att ställa frågan om

kundvalsmodellen medför valfrihet inom de områdena som de äldre efterfrågar. Forskning

visar att det som de äldre hemtjänstmottagarna uttrycker som viktigt är att veta vilken person

som kommer hem till dem och att kunna ha inflytande över vad som sker vid besöken

(Szebehely 1995). Intressant är också om de äldre är beredda och kapabla att axla ansvaret

som kunder. Frågan blir relevant när den typiska hemtjänstmottagaren beskrivs som en 85-

årig kvinna med klen hälsa som har svårt att ta för sig (Bjerkelius 2002).

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kundval inom hemtjänst fungerar

utifrån de äldre kundernas perspektiv. Som exempel har jag valt att se närmare på Solna stads

modell för kundval inom hemtjänsten.

De frågeställningar jag har arbetet utifrån är:

• Hur upplever de äldre den information de får inför valet av hemtjänstutförare?

• Vad uttrycker de äldre som viktigt med hemtjänstservicen?

• Vilka aspekter påverkar det val som de äldre gör?

• Hur upplever de äldre sin valfrihet som kunder?

• Kan alla äldre göra ett val, d.v.s. fungerar de äldre som kunder enligt modellen?

• Vilken är de äldres inställning till möjligheten att byta utförare?
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2. Metod och urval

2.1 Metodval

Kundvalsmodeller som fenomen står i fokus i denna uppsats. Den undersökning som jag har

gjort är en fallstudie där jag använder Solna stads specifika kundvalsmodell som ett exempel

på hur kundvalsmodeller kan fungera. Precis som Merriam (1988) skriver har jag använt mig

av en fallstudie för att få djupgående insikter om en viss företeelse och hur de inblandade

personerna uppfattar den. Utifrån teorier, forskning och utvärderingar har jag skaffat mig

kunskap om kundvalsmodeller och de äldre som kunder. Jag har sedan utfört en

intervjuundersökning i Solna stad. Kunskapen och intervjuerna har jag använt mig av för att

beskriva och förstå det specifika fallet Solna. Genom min beskrivning av de äldres

erfarenheter av Solnas kundvalsmodell vill jag öka förståelsen för det större fenomenet

kundval, utifrån de äldres perspektiv.

När undersökningens syfte är att studera människors eget perspektiv, deras erfarenheter och

upplevelser är intervjuer en lämplig metod (Denscombe 1998, Kvale 1997). Mitt intresse låg

just i att låta ett mindre antal intervjupersoner beskriva sina olika erfarenheter och upplevelser

av kundval och hemtjänsten, därför föll valet på kvalitativa intervjuer som metod. Jag

använde mig av halvstrukturerade intervjuer där jag utgick från en färdig intervjuguide utan

svarsalternativ. Intervjupersonerna fick i stället fritt svara på mina frågor. För att fånga flera

infallsvinklar hade jag utarbetat fyra intervjuguider som jag använde för att ta tillvara

intervjupersonernas olika erfarenheter (se bilaga). Intervjumetodens flexibilitet gav mig

möjlighet att ändra frågornas inbördes ordning, ställa följdfrågor samt stanna upp vid

intressanta ämnen.

Det finns alltid för- och nackdelar med alla forskningsmetoder. När det gäller fallstudier är det

viktig att komma ihåg att fallet är just ett exempel som inte kan säga allt om ett större

fenomen. Speciellt i denna undersökning är detta viktigt att minnas, då kundvalsmodeller har

väldigt olika utformning i olika kommuner vilket gör det svårt att jämföra dem. När det gäller

intervjuer som metod ställer det stora krav på forskarens förmåga, och resultatet ”beror på

intervjuarens kunnande, känslighet och empati” (Kvale 1997, s 101). Även intervjuarens

personliga identitet har betydelse och det brukar beskrivas som intervjuareffekten. Förutom

att intervjupersonerna reagerar på intervjuarens personliga identitet, är två vanliga problem att

de antingen inte svarar ärligt utan svarar vad de tror att intervjuaren förväntar sig av dem eller

att de svara på ett sätt som de tror stämmer överens med intervjuarens synpunkter

(Denscombe 1998). Fallstudier och intervjuer som metod påverkar därmed undersökningens
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reliabilitet och generaliserbarhet. Utifrån ett litet antal intervjupersoner är det svårt att dra

slutsatser som kan vara giltiga för en större grupp. Kvalitativa intervjuer ger en kunskap som i

första hand bara gäller för den intervjuade individen (Kvale 1997). Ytterligare en nackdel är

att fallstudier och intervjuer är tidskrävande projekt. Efter själva intervjuerna ställs forskarens

tålamod och självdisciplin på hårda prov vid utskriften, bearbetningen och analysen av det

insamlade materialet.

2.2 Urval

När jag hade bestämt mig för att skriva om kundval inom hemtjänsten var nästa steg att hitta

en lämplig undersökningskommun. Idag har 18 av Sveriges kommuner valt att införa kundval,

mitt val föll på Solna stad. Två saker påverkade mitt val. Det första var att jag inte ville

undersöka en kommun som förknippas med höginkomsttagare eller borgerlig politik, som

t.ex. Danderyd, utan jag ville hitta en kommun med mångfald på flera plan; inkomstmässigt,

politiskt och kulturellt. Det andra var att Solna stad har en unik design på sin kundvalsmodell

som intresserade mig. I Solna har man valt att begränsa antalet hemtjänstutförare genom

upphandlingsförfarande. Sex privata utförare som upphandlats av kommunen konkurrerar

med en kommunal utförare. De flesta andra svenska kommuner har istället valt att godkänna

hemtjänstutförarna genom auktorisation. I Solna Stad är valet av hemtjänstutförare dessutom

obligatoriskt för de äldre som är berättigade till denna tjänst (se kapitel 4).

Eftersom mitt syfte är att undersöka kundval utifrån de äldres perspektiv var det i första hand

de äldre mottagarna av hemtjänst jag ville intervjua. Mitt mål var att intervjua 5-6 äldre, några

som hade valt den kommunala hemtjänstutföraren och några som hade valt ett privat

alternativ. Jag förutsatte att alla mottagare som redan hade hemtjänst när omorganiseringen

skedde i januari 2001 hade fått välja utförare, och fr.o.m. detta datum fick även alla nya

mottagare välja. Detta antagande gjorde att jag inte ansåg mig behöva några mer

urvalskriterier, eftersom alla mottagare hade fått göra ett val och därmed kunde svara på mina

frågor. Det enda jag specifikt uttalade till de personer som förmedlade kontakten mellan mig

och intervjupersonerna var att intervjupersonerna skulle tycka om att få besök, för jag ville

inte tränga mig på så att de kände sig tvingade att svara på mina frågor. Jag tog kontakt med

verksamhetschefen för den kommunala hemtjänsten och en privat hemtjänstutförare per

telefon och bad dem om hjälp för att hitta intervjupersoner. De gjorde klart med vars tre

intervjuer och förmedlade sedan intervjupersonernas namn, telefonnummer och bostadsadress

till mig.
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För att få mer information om hur kundvalsmodellen i Solna stad fungerar, samt på något sätt

få deras godkännande till min undersökning, ville jag intervjua en av kommunens

biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som fattar beslut om behovet av hemtjänst,

som presenterar de olika hemtjänstutförarna för de äldre i valsituationen och som har

uppföljningsansvar. Jag var framför allt intresserad av biståndshandläggarens roll vid mötet

då den äldre skulle välja utförare. På Solna stads hemsida hittade jag telefonnumret till

biståndsavdelningen, jag tog kontakt via telefon och bad om en intervju.

Utöver de äldre som själv mottog hemtjänst var min ambition att låta någon som kunde

representera de äldre som grupp komma till tals. Mitt val föll på pensionärsföreningar och

Solna stads äldreombudsman. Pensionärsföreningar representerar inte alla äldre, men de talar

för de äldres intresse och har visst inflytande på det kommunala beslutsfattandet genom

konsultationer. På kommunens hemsida fick jag information om att det fanns ett

samarbetsorgan för Solnas pensionärsföreningar som hette Äldreforum. Här fanns även

telefonnumret till Äldrecentrums ordförande, som jag ringde upp och bad om en intervju. Det

var också på kommunens hemsida som jag fann att Solna var en av de första kommunerna i

Sverige som anställt en Äldreombudsman. Äldreombudsmannens uppgift är att ge råd och

stöd samt ta emot klagomål och synpunkter från äldre och deras anhöriga. Jag hoppades att

hon kunde ge mig kunskap om vilka synpunkter som de äldre hade kring kundval och

hemtjänsten.

Det slutgiltiga antalet intervjupersoner blev 12 stycken. Jag har även haft lyckan att få kontakt

med engagerade personer som gärna ställde upp på en intervju. Min ursprungliga önskan om

undersökningens urval har uppfyllts och jag fick även lite bonus. Av de personer jag har

intervjuat är:

• Sju stycken äldre hemtjänstmottagare. Tre ensamboende kvinnor som får hemtjänst från

den kommunala utföraren och två ensamboende kvinnor samt ett sammanboende par som

får hemtjänst från en privat utförare.

• En biståndshandläggare på Solna stads omvårdnadsförvaltning.

• Tre representanter från olika pensionärsföreningar samt Äldreforum (PF).

• En äldreombudsman i Solna stad (ÄO).

2.3 Genomförande

Solna stads hemsida har varit min guide till information och till olika intervjupersoner. Här

har jag hittat telefonnummer till biståndsavdelningen, PF samt ÄO. Från den

biståndshandläggare jag sedan skulle intervjua fick jag utförarkatalogen med alla
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hemtjänstutförare skickat till mig, och valde ut två vars verksamhetschefer jag tog kontakt

med. Till de tre förstnämnda intervjupersonerna samt till verksamhetscheferna skickade jag

ett introduktionsbrev, där jag beskrev mitt syfte och den undersökning jag skulle göra (se

bilaga). Gemensamt för alla intervjuerna var att jag använde en intervjuguide, dock inte

samma utan fyra olika på grund av personernas skiftande kunskaper och erfarenheter av

kundvalsmodellen. Under intervjuerna ställde jag även ett flertal följdfrågor. Alla intervjuerna

spelades in på band efter medgivande.

Eftersom jag skulle vara i Stockholm ett begränsat antal dagar var det viktigt för mig att ha ett

välförberett schema så att jag skulle hinna med alla intervjuer. Redan i kontakten med

verksamhetscheferna valde jag ut möjliga tider för intervjuer med deras kunder.

Verksamheterna svarade sedan mig via telefon eller e-mail och bekräftade att intervjutiden

var bokad, samt gav mig namn, telefonnummer och adress till intervjupersonen. Jag

kontaktade intervjupersonerna per telefon för att försäkra mig om att de ställde upp frivilligt,

besvara eventuella frågor och kontrollera att vi var överens om tiden för intervjun. Alla

intervjuer med de äldre hemtjänstmottagarna skedde i deras hem. Intervjuerna varade mellan

20-30 minuter. Jag försäkrade alla intervjupersoner att de skulle förbli anonyma i min

redovisning av undersökningen.

Intervjuerna med biståndshandläggaren och ÄO skedde på deras respektive arbetsrum. Tiden

för båda intervjuerna var ca 40 minuter vardera. Efter intervjun erbjöd jag dem att läsa den i

text utskrivna intervjun, vilket båda avböjde. Ordföranden för pensionärsföreningen tog på

eget initiativ kontakt med ytterligare två representanter och tillika ordförande i olika

pensionärsföreningar och Äldreforum. Jag intervjuade dessa tre representanter i en av

föreningarnas möteslokal. Utöver mina frågor var intervjun även ett samtal om bl.a. äldres

situation i samhället som varade i 90 minuter. Även dessa intervjupersoner erbjöds att läsa

intervjun i utskriven text men avböjde.

2.4 Bearbetning och analys av insamlat material

Väl hemma igen satte jag mig framför datorn med diktafonen och spelade upp, skrev, spelade

upp, skrev o.s.v.. Jag lyssnade på de inspelade intervjuerna och skrev ner det som sades. Flera

av intervjuerna var även ett samtal om andra saker än just kundval och hemtjänsten, varför jag

valde att hoppa över dessa partier och därmed inte skrev ut intervjuerna ordagrant. När

intervjuerna var utskrivna i text valde jag utifrån frågeställningarna och intervjuguiderna ut

sex tema att presentera materialet i. Jag läste sedan igenom intervjuerna var för sig och

markerade vad som tillhörde det aktuella temat med en färgpenna. I texten markerade jag
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genom att stryka under viktiga uttalande. Med markeringarna som hjälp satte jag mig framför

datorn och skrev ett tema innan jag markerade ett nytt.

I analysarbetet tog jag hjälp av teorin för att försöka få svar på de frågor jag ställt mig. Jag

letade gemensamma nämnare i intervjupersonernas svar och vägde dem mot teorier, forskning

och utvärderingar. Utifrån intervjupersonernas svar, som beskriver deras specifika

erfarenheter, ville jag försöka förstå det större fenomenet kundval.

2.5 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten kan påverkas av flera faktorer i samband med intervjuer. Att just jag har

utfört intervjuerna har påverkat resultatet. Fenomenet brukar kallas intervjuareffekt

(Denscombe 1998). Utöver att intervjupersonerna reagerar på min personlighet kan det

innebära att intervjupersonerna svarat som de tror att jag förväntat mig eller på ett sätt som de

tror stämmer med mina synpunkter. Från biståndshandläggaren, ÄO och PF fick jag direkt

positiv respons på min förfrågan om en intervju, och de visade alla intresse för

undersökningen. Jag upplevde en stor öppenhet i intervjusituationen, och fick känslan att de

uppskattade mitt intresse för deras arbete. I intervjuerna med de äldre hade min personlighet

stor betydelse. Jag ansträngde mig mer för att skapa kontakt och stannade kvar för en

pratstund eller fika efter intervjun. Det var ett stort steg för dem att bjuda in en främling och

jag är tacksam för att hemtjänstutförarna gick i god för mig. De äldre tyckte alla det var

trevligt att få besök och ansträngde sig för att svara på mina frågor även om alla inte hade så

mycket kunskap om kundvalsmodellen.

En faktor som säkert har påverkat tillförlitligheten är att biståndshandläggaren och de äldre

gärna ville framställa hemtjänsten och kundvalet i positiva ordalag. Jag fick ju kontakt med de

äldre genom hemtjänstutföraren så det är självklart att de äldre inte ville framföra så mycket

kritik. Något mer kritiska var ÄO och PF.

2.6 Etiska överväganden

Att agera utifrån etiska riktlinjer är viktigt i alla forskning, och mitt förhållningssätt utgår

ifrån Kvales (1997) beskrivning av informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.

Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna informeras om undersökningens generella

syfte och upplägg. Intervjupersonerna ska delta frivilligt i undersökningen och ha rätt att dra

sig ur när som helst. Biståndshandläggaren, ÄO, PF och verksamhetscheferna har fått

information om undersökningen via telefon samt ett introduktionsbrev. De har från första

kontakten ställt sig positiva till att medverka. När det gäller de äldre intervjupersonerna har

jag fått förlita mig på verksamhetscheferna i den första kontakten. Mitt önskemål var att
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intervjupersonerna skulle tycka om att ta emot besök. Jag har sedan själv ringt upp de äldre,

för att garantera att de ställer upp frivilligt och frågat om de undrar något om undersökningen.

Ett problem, som jag ser det, är att beroendeförhållandet till hemtjänstutföraren kan ha hindrat

dem från att säga nej. Ett annat problem är att flera av intervjupersonerna visste väldigt lite

om kundvalsmodellen, och trots mina ansträngningar kanske inte idag skulle kunna beskriva

syftet med undersökningen på grund av sitt fysiska tillstånd.

Konfidentialitet innebär att privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte ska

redovisas i undersökningen. En möjlighet är att ändra namn och identifierande drag för att

skydda personens identitet. Jag har garanterat alla intervjupersonerna att det bara är jag som

kommer att lyssna på bandinspelningarna från intervjutillfällena. De äldre intervjupersonerna

har blivit lovade att de ska vara anonyma i texten. Jag har valt att presentera dem som grupp

för att undvika möjlighet till identifiering. De andra intervjupersonerna är professionella eller

representanter och ingen av dessa har motsagt sig att presenteras med namn. Jag har dock valt

att presentera dem med titel.

Att ta upp konsekvenser av undersökningen innebär att både uppmärksamma möjlig skada

och fördelar med att delta. Kvale (1997) menar att det är forskarens ansvar att tänka igenom

de möjliga konsekvenserna för intervjupersonerna, och även för den grupp de representerar.

När det gäller de äldre upplevde jag till en början i intervjuerna att flera tyckte det var lite

jobbigt att prata om hemtjänsten. Min tolkning var att de skämdes något inför mig över att de

vara beroende av andras hjälp. För mig är ett av syftena med denna uppsats att se på

kundvalsmodellen utifrån de äldres perspektiv och därmed förhoppningsvis kunna bidra med

kunskap om hur deras villkor i modellen kan förbättras.

2.7 Källkritik

Det finns idag väldigt lite forskning om effekterna av kommunernas valfrihetslösningar för att

öka effektiviteten och kvaliteten inom hemtjänsten. Det gör det svårt att hitta relevant och

tillförlitlig litteratur. Jag har därför fått vända mig till brittisk teori och forskning, som har fler

års erfarenhet men som inte helt och hållet återspeglar svenska förhållande. Den teori och

forskning som finns i Sverige är framför allt inriktad på marknadens design och hur

kommunerna kan utforma och styra valfrihetsmarknaden. Det innebär att möjligheterna för att

beskriva kundvalsmodellens struktur är goda, men att skapa en bild av dess effekter är nästan

omöjligt. Det finns nästan ingen tillförlitlig forskning som beskriver hur kunderna upplever

sin valfrihet i kundvalsmodellen, utan här har jag istället fått förlita mig på mindre

utvärderingar vars resultat, på grund av det lilla urvalet, inte kan anses som representativt.
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3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 Kvasimarknader

Kvasimarknad är namnet på den typ av marknader som framför allt har infört i Storbritannien,

som innebär att det statliga monopolet inom serviceproduktionen får ge plats åt flera

konkurrerande producenter och ökat kundinflytande. De teoretiska utgångspunkter för

kvasimarknader, som jag kommer att presentera här, har sitt ursprung i en brittisk kontext. I

Sverige använder vi istället begrepp som kundvalsmarknader eller kundvalsmodeller.

Fenomenet och teorin bakom är dock densamma och jag använder här begreppet

kvasimarknad i den övergripande teoretiska presentationen, för att övergå till

kundvalsmodeller när jag diskuterar svenska förhållanden. I presentationen använder jag

orden producent och utförare som synonyma begrepp.

Kvasimarknader är en blandform av privata och offentliga inslag i offentlig service. Det

offentliga fortsätter att finansiera servicen, men serviceproduktionen som tidigare utfördes av

kommunen, övertas av självständiga producenter som tillåts konkurrera på en marknad. Det är

dock ingen konventionell marknad utan förstavelsen ”kvasi” visar att en kvasimarknad skiljer

sig från den vedertagna definitionen av vad en marknad är. Precis som i konventionella

marknader finns det företag eller producenter som konkurrerar om kunderna. En skillnad är

att det ofta finns offentligt ägda företag som konkurrerar med privata. En annan skillnad är att

producenterna inte nödvändigtvis är ute efter att maximera sin vinst, deras syfte är ofta oklart

menar Le Grand och Bartlett (1993). När det gäller efterfrågan och konsumenternas makt

finns en annan skillnad i jämförelse med konventionella marknader. Konsumenterna betalar

inte för utförda tjänster med pengar, utan i form av en voucher. En voucher är en öronmärkt

peng som konsumenten får använda på marknaden. Voucherns storlek bestäms av kommunen

(Le Grand & Bartlett 1993).

Vad är det då som gör kvasimarknader till attraktiva alternativ till offentliga monopol kan

man fråga sig. De viktigaste argumenten för att införa kvasimarknader är ökad valfrihet,

effektivitet och flexibilitet (Le Grand & Bartlett 1993, Bartlett m.fl. 1994). Ett vanligt

argument är just ökad valfrihet för konsumenterna. Valfriheten kan ses som ett mål i sig, där

kunderna i en kvasimarknad är fria att fatta beslut över den service de mottar (Le Grand &

Bartlett 1993). Valfriheten kan även ses som ett medel för att uppnå effektivitet och göra

serviceproduktionen bättre anpassad till konsumenternas behov och önskemål. Betoningen på

valfrihet är ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad verksamhet, som till viss del ger

tillbaka medborgarna ansvaret över sin egen välfärd. Medborgarna ges möjlighet att välja i
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olika stor utsträckning beroende på marknadens design och valfriheten är alltid reglerad

(Norén 2003). Jag kommer längre fram i uppsatsen att fortsätta diskussionen kring

konsumenternas valfrihet genom kundval.

Ett flitigt använt argument för att skapa en marknad med konkurrerande serviceproducenter är

ökad effektivitet. De ökade kraven på effektivitet inom välfärdssektorn har lett till otaliga

omorganiseringar, personalnedskärningar och rubriker i media om undermålig service. Vad

som är en effektiv organisation och hur effektivitet mäts, är frågor som inte är lätta att svara

på. Le Grand och Bartlett (1993) kopplar effektivitet till vad de kallar ”value for money” (s

15). Om en verksamhet är organiserad på ett sådant sätt att kostnaden för att tillgodose en viss

kvalitet är minimerad, så är verksamheten effektiv. Ett sätt att argumentera kring

kvasimarknader är t.ex. att servicen blir mer effektiv då den blir bättre anpassad efter de

behov och önskemål som verkligen finns hos konsumenterna (Norén 2003).

Ett annat argument för införandet av en kvasimarknad är ökad flexibilitet inom

organisationen. Vanlig kritik mot olika former av den service som det offentliga

tillhandahåller medborgarna, är att den är stelbent, byråkratisk och inte tar hänsyn till den

enskilde individens behov. Genom införandet av en kvasimarknad och det ökade utbudet av

serviceproducenter samt konkurrensen dem emellan, vill politikerna göra verksamheterna mer

flexibla och känsliga för den enskildes behov och önskemål (Le Grand & Bartlett 1993).

3.2 Kundvalsmodeller i Sverige

I Sverige har idag 18 av 290 kommuner valt att införa kvasimarknader i äldreomsorgen i form

av en kundvalsmodell för hemtjänsten i ordinärt boende (Edebalk 2004). Det finns olika

möjligheter för kommunen i utformandet av en kundvalsmodell. Kommunen har dock ett

lagstadgat ansvar att förse medborgarna med service och därför är det alltid det offentliga som

finansierar servicen genom skatter och egenavgifter från kunderna. Kommunen har även en

kontrollfunktion som innebär att de övervakar system och ser till att det fungerar utifrån

uppsatta kriterier.

Att införa en kvasimarknad innebär att låta olika serviceutförare konkurrera om kunderna.

Kommunens första val i utformandet av en kundvalsmodell är att bestämma om det enbart ska

finnas offentliga utförare, både offentliga och privata utförare eller bara privata utförare på

marknaden (Svenska Kommunförbundet 2001). Väljer kommunen att det ska finnas privata

utförare är nästa fråga hur de ska godkännas att utföra sin service. Här har kommunen två

alternativ, antingen auktorisation eller upphandling av de privata företagen. I båda fallen är
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det kommunen som bjuder in privata företag att konkurrera på marknaden och som avgör

vilka företag som är lämpliga att utföra servicen enligt kommunens kvalitetskriterier. I

kundval med auktoriserade serviceutförare är det kommunen som godkänner vilka utförare

som får konkurrera på marknaden, men det är kunden själv som köper servicen av utföraren.

Förhållandet mellan kund och utförare ses som en individuell överenskommelse. Utföraren tar

sedan betalt av kommunen med hjälp av den voucher som kunden fått av kommunen (ibid.). I

svenska kommuner är auktorisation det vanligaste sättet att godkänna privata utförare

(Edebalk 2004). I kundval med offentligt upphandlade serviceutförare är det kommunen som

godkänner och sedan köper det privata företagets tjänster genom offentlig upphandling.

Därigenom är det inte kunden, utan kommunen, som köper service av utföraren. De privata

utförarna utför service på kommunens uppdrag (Svenska Kommunförbundet 2001). Hur

många utförare som ska godkännas kan vara en svår balansakt för kommunen. Om det finns

många utförare blir både valfriheten för kunderna och konkurrensen mellan utförarna stor.

Många utförare innebär samtidigt att det blir svårt att välja för kunderna, att de administrativa

kraven på kommunen ökar samt att det blir svårare för olika aktörer, som äldreomsorg och

sjukvård, att samverka. Det kan därför vara en fördel för kommunen att begränsa antalet

utförare beroende på kommunens storlek (Edebalk 2004).

Traditionellt så har det fungerat så i kommunerna att olika serviceverksamheter, som

hemtjänst och äldreboende, har fått kommunala anslag för sin verksamhet samt de

egenavgifter som kunderna betalat. I kundvalsmodellen sker ersättningen till serviceutförarna

i stället genom att kommunen betalar dem för de tjänster som kunden har fått utfört.

Ersättningsnivåerna för olika tjänster bestäms på förhand av kommunens ledning. En

förutsättning i en kommunalt finansierad verksamhet som hemtjänsten är att det finns ett

kommunalt fattat beslut om behovet av service, i detta fall ett biståndsbeslut om en viss

omfattning av hemtjänst. Det ekonomiska värdet av den enskildes rätt till hemtjänstservice

omvandlas till en voucher, ett värdebevis, som kunden använder för att köpa service av

utförarna (Svenska Kommunförbundet 2001).

Precis som i valet av utförare finns det olika möjligheter för kommunen i utformningen av en

hemtjänstvoucher. Vouchern kan motsvara ett visst belopp i kronor, ett visst antal timmar, ett

antal sysslor eller en kombination av dessa tre (Edebalk & Svensson 2002). Kommunens val

av voucherutformning får konsekvenser för kundernas valfrihet. En voucher som motsvarar

ett visst belopp i kronor innebär stor valfrihet för kunden. Hon får själv bestämma utförare,

vilka sysslor som ska utföras samt i vilken utsträckning de ska utföras, inom ramen för sin

voucher. Om vouchern motsvarar ett visst antal timmar, så minskar valfriheten till
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möjligheten att bestämma utförare samt till att bestämma vilka sysslor som ska utföras inom

det angivna antalet timmar. Mest begränsad valfrihet har kunder vars voucher motsvarar

antalet sysslor, de får endast bestämma utförare (ibid.). Edebalk (2004) skriver att den

vanligaste modellen tycks vara en kombination av sysslor och timmar där varje syssla

motsvarar ett visst antal timmar.

För att stärka konsumenternas ställning gentemot producenterna och öka konkurrensen är det

även möjligt för kunderna på en kundvalsmarknad att byta utförare om man inte är nöjd med

servicen. Means m.fl. (1994) hänvisar till Hirschmans två modeller för konsumentinflytande;

”exit” och ”voice”. I en kommun som själv utför all hemtjänst är konsumenternas enda

möjlighet vid missnöje att klaga, ”voice”, och genom sin argumentation försöka förändra

situationen. I kundvalsmodellen har konsumenten möjligheten att lämna utföraren, ”exit”, och

istället välja en ny utförare.

Om man ser på diskussionen och de politiska argumenten för att införa kundval i Sverige, så

rör det sig inte direkt om besparingar eller effektivitet. Svenska Kommunförbundet (2001)

menar att ”huvudsyftet med att införa kundval i en kommun är att förbättra människors

möjligheter att själva kunna välja t.ex. sin vårdgivare och därmed även innehållet och

inriktningen av den vård och omsorg man är i behov av” (s 17). Mer makt och inflytande åt de

äldre låter argumenten. Politikerna hoppas även genom valfrihet uppnå bättre kvalitet.

Utgångspunkten är att man i kommunerna kan starta en utveckling som innebär att utförarna

tar större hänsyn till konsumenternas behov och önskemål. Därigenom ökar kvaliteten på

servicen (Svenska Kommunförbundet 2001). Politikernas förhoppningar på bättre kvalitet kan

jämföras med vad Le Grand och Bartlett (1993) tar upp som ökad flexibilitet hos

producenterna.

Ökad konkurrens är ett tredje argument. Många kommuner har tidigare erfarenhet av

anbudsförfarande där verksamheter läggs ut på entreprenad. Jämfört med anbudsförfarande

anses kundval ge bättre konkurrens, eftersom det ger en kontinuerlig konkurrenssituation

mellan utförarna, samt en bättre långsiktighet (Edebalk & Svensson 2002, Svenska

Kommunförbundet 2001). Argumentet om ökad konkurrens kan även kopplas till

förhoppningen om ökad kvalitet. Eftersom priserna redan är bestämda av kommunen så

kvarstår det bara för utförarna att konkurrera med varandra om kvaliteten på servicen

(Kastberg 2002, Norén 2003). Viktigt i en sådan konkurrenssituation blir istället för priserna

t.ex. personalens bemötande, att kunderna är nöjda och företagets goda rykte.
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3.3 Förutsättningar för en väl fungerade marknad med kundval

Förutom den rent praktiska utformningen av kundvalsmodellen, så måste kommunerna även

se till att de rätta förutsättningarna finns för att konkurrensen ska fungera. Le Grand och

Bartlett (1993) menar att för att en kvasimarknad ska fungera väl och kunna leva upp till

förväntningarna på ökad valfrihet, effektivitet och flexibilitet måste visa förutsättningar i

organisationsformen finnas. Det gäller både utförarna och kunderna.

Den viktigaste förutsättningen rör marknadens struktur. När det gäller produktionen måste det

finnas en verklig konkurrens mellan utförarna. Om det inte finns någon konkurrens är risken

större att enskilda utförare sänker kvaliteten på servicen i ett försök att tjäna pengar eller att

utförarna blir mindre flexibla för kundernas behov och önskemål. För att marknadens regler

ska fungera krävs att det finns flera utförare som konkurrerar om att ge konsumenterna

service (Le Grand & Bartlett 1993). Jag har tidigare tagit upp kommunernas balansakt mellan

att tillåta många eller ett begränsat antal utförare. Det kan anses som en fördel för

kommunerna att tillåta ett begränsat antal utförare för att t.ex. minska de administrativa

kostnaderna (Edebalk 2004). För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att det råder

konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare i kommunen. Samma höga krav

på kvalitet och på vilka tjänster utföraren kan erbjuda bör ställas på både kommunala som

privata alternativ (Edebalk & Svensson 2002, Svenska Kommunförbundet 2001). Två

ytterligare förutsättningar för en välfungerande kvasimarknad är information och motivation.

För utförarna måste det bl.a. finnas rättvisande information om hur systemet fungerar och vad

som krävs av dem. Utförarna måste även vara motiverade att ge service med hög kvalitet, dvs.

ge konsumenterna de tjänster och den service som efterfrågas, till ett bra pris för att

marknaden ska fungera (Le Grand & Bartlett 1993, Norén 2003).

När det gäller konsumtionen är kundernas val av serviceutförare grundläggande för att

marknaden ska fungera. På en kvasimarknad kan servicens pris inte påverkas av

konsumenterna, som på en vanlig marknad, utan deras enda maktmedel är valet. Att kunderna

gör ett aktivt val av utförare blir därför ett villkor för konkurrensen mellan utförarna (Le

Grand & Bartlett 1993). För kunderna som ska välja måste det tydligt framgå vilka

valmöjligheter de har. För att de ska kunna göra ett val är saklig, neutral, lättillgänglig och

tillförlitlig information en förutsättning. Det måste finnas information om utförarnas

verksamheter som hjälper konsumenten att fatta sitt val. Utan sådan information blir

kundvalet betydligt svårare och för många säkert omöjligt (Edebalk & Svensson 2002,

Svenska Kommunförbundet 2001). Kastberg (2002) menar att även om alla kraven på

information är uppfylld så kan det vara svårt att jämföra tjänsterna innehåll och kvalitet. I
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kommunerna som infört kundval är det kommunens egna biståndshandläggare som ger

information om kundval och de olika utförarna till de äldre. Det är viktigt att

biståndshandläggaren är neutral i valsituationen så att konkurrensen mellan utförarna inte

påverkas (Edebalk & Svensson 2002). För att kvasimarknaden ska bli flexibel och bygga på

valfrihet måste konsumenterna vara motiverade att fatta en beslut om sin egen välfärd. Endast

genom deras val kan marknaden styras av konsumenternas behov och önskemål (Le Grand &

Bartlett 1993). I kommunerna har man valt olika alternativ för att motivera kunderna att välja.

I vissa kommuner är det frivilligt att välja. Här är det upp till kommunen och

biståndshandläggaren att motivera kunden. Om den äldre inte vill eller inte kan välja överlåter

kommunen ansvaret för servicen till den kommunala hemtjänsten. Andra kommuner har valt

att göra valet obligatoriskt. Här måste den äldre själv välja en utförare eller ta hjälp av

anhöriga och vänner (Edebalk 2004).

En sista viktig förutsättning är att kvasimarknaden är så organiserad att den förhindrar

bortselektering av olönsamma kunder. Utförarna ska inte kunna välja kunder och därmed

välja bort de kunder som är dyra och som har ett stort hjälpbehov (Le Grand & Bartlett 1993).

Det handlar återigen om konkurrensneutralitet där kommunala och privata utförare ska

konkurrera på samma villkor. Utförare som bara utför vissa tjänster som t.ex. städning eller

som bara opererar i ett visst geografiskt område kan öka konkurrensen i en kommun, men det

är viktigt att det finns större företag som kan konkurrera om att ge en mer omfattande omsorg

i hela kommunen (Edebalk 2004). En ytterligare sak som kan påverka konkurrensen mellan

utförarna och i förlängningen även kundernas valfrihet är hur voucherns värde beräknas.

Värdet på vouchern bestäms utifrån dels den äldres vårdbehov, dels beräknade kostnader för

de resurser som tas i anspråk. Eftersom utförarna får betalt för utförda tjänster blir

beräkningen av voucherns värde centralt i kundvalsmodellen. Om det pris som är beräknat för

en tjänst inte stämmer överens med produktionskostnaden, utan priset är för lågt beräknat, får

det konsekvenser för utförarna och konkurrensen mellan dem. De äldres valfrihet kan även

påverkas om utförarna t.ex. inte får ersättning för långa restider till och från kunder, och

därmed väljer bort att etablera sig i kommunens glesbygder. Då får de äldre i glesbygden färre

valmöjligheter än de i tätorten.

3.4 Reglerad valfrihet genom kundval

Norén (2003) skriver att en neo-liberal politik med fokus på valfrihet har haft starkt

genomslag i många länder i västvärlden från 1980-talet och framåt. Så även i Sverige. Sedan

slutet av 80-talet har målen valfrihet och effektivitet dominerat förändringsarbetet inom den

offentliga sektorn, och marknaden sågs som ett verktyg för att förverkliga dessa mål. Som jag
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tidigare har tagit upp är betoningen på valfrihet ett alternativt sätt att styra offentligt

finansierad verksamhet, som till viss del ger tillbaka medborgarna ansvaret över sin egen

välfärd. Traditionellt sett så har uppgiften att fastställa den enskildes behov och vilken

producent som bäst kan tillfredställa detta behov betraktats som en myndighetsuppgift, som

skall beslutas av kommunen (Svenska Kommunförbundet 2001). Det nya målet valfrihet

möter gamla mål som likvärdighet och lika behandling inom offentliga sektorn, och

politikernas svar är att skapa kundvalsmarknader med reglerad valfrihet (Norén 2003).

Det kan ses som en paradox att kundvalsmarknader bygger på valfrihet, men det är en

reglerad valfrihet då politikerna ser sig tvingade att göra regleringar. Norén (2003) menar att

designen av marknaden innebär en kompromiss som politikerna måste göra mellan

marknadens mål; effektivitet och valfrihet, samt den offentliga förvaltningens mål;

likvärdighet och omsorg om de svaga. Då äldreomsorgen är skattefinansierad är det även upp

till politikerna att ta tillvara skattebetalarnas intresse. Det finns en rädsla hos politikerna för

att konsumenternas agerande på kundvalsmarkanden ska stå i strid med målen om

likvärdighet och lika behandling (ibid.). Därför designas kundvalsmarknader så att valfriheten

på olika sätt blir inskränkt. Några av de möjligheter som politikerna har att reglera valfriheten

är att begränsat antalet utförare på marknaden och att specificera antalet timmar och sysslor

på kundernas voucher.

Kastberg (2002) menar att något som kan få praktiska konsekvenser för utformandet av

marknaden är hur politikerna uppfattar de individer som utgör marknadens kunder.  Om

individerna anses vara starka och kompetenta att göra egna val och skydda sina intressen, så

är det viktigt att utforma en marknad som förhindrar att individen på olika sätt begränsas av

samhället. Regelverket som styr kundvalsmarknaden bör då syfta till att ge kunden

möjligheten att agera utifrån sina egna intressen. Om individen istället inte anses vara lika

stark blir marknadens roll att agera effektiv resursfördelare. Samhället får en överordnad roll

gentemot marknaden och kan ändra på marknadens regler. Syftet med marknadens regelverk

blir då att se till att resursfördelningen sker på ett så effektivt sätt som möjligt (Kastberg

2002).

Den finns även en skillnad i hur politikerna uppfattar valfriheten menar Norén (2003). Om

politikerna ser valfriheten som ett medel istället som ett mål, så ligger det i deras intresse att

se till att konsumenterna utnyttjar sin valfrihet. Detta för att garantera att marknaden genererar

välfärdsvinster och gynnar allmänintresset. Det finns olika sätt att motivera konsumenterna

till att utnyttja sin valfrihet. Ett sätt som kan verka paradoxalt är att motivera genom tvång
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dvs. obligatoriskt val. Här i ligger förhållningssättet att medborgarna ska disciplineras till att

bli goda konsumenter på marknaden menar Norén. Vilka motiv politikerna än har, så är de i

samband med införandet av en kundvalsmarknad beroende av att konsumenterna uppfattar sig

som kunder på en marknad. Relationerna på en marknad bygger på ett beräknat beteende som

innebär att individerna vet hur de ska agera i sina roller som kunder eller utförare (Kastberg

2002). För att marknaden ska fungera utifrån tänkta principer är det grundläggande att

medborgarna uppfattar sig som kunder på en marknad och agerar utifrån den roll som de

blivit tilldelade. Kundens roll innebär att ta ansvar för sin egen välfärd genom att välja

utförare (Norén 2003).

För att få perspektiv på de äldres valfrihet genom kundval och argumentationen bakom,

tycker jag att det är av intresse att se på en typ av service som ger stor valfrihet och kan

beskrivas som konsumentstyrd, nämligen personlig assistans till funktionshindrade. 1994

trädde ”Handikappreformen” i kraft som reglerar funktionshindrades rätt till olika tjänster

genom speciallagarna LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och

LASS (Lag om assistansersättning). Tidigare hade funktionshindrade fått hemtjänst eller

annan service utifrån Socialtjänstlagen, och genom de nya lagarna ville lagstiftaren stärka

möjligheten för att kunna skapa ett självständigt liv i det vanliga samhället för personer med

omfattande funktionshinder. Lagarna kan även ses som strategi för att beskydda de svagaste

och mest utsatta i samhället i tider av ekonomiska nedskärningar (Askheim m.fl. 2004). En

stor skillnad är att LSS och LASS är individuella rättighetslagar, vilket innebär att de personer

som uppfyller kriterierna för att få personlig assistans har absolut rätt till denna service.

Kommunen är därmed förpliktigad att ge personlig assistans oavsett kostnad och ekonomiska

möjligheter. Finansieringen och förvaltningen är även delad mellan stat och kommun. En

annan skillnad är att de funktionshindrade blir tilldelade en summa pengar i

assistentersättning som ska täcka kostnaderna för personlig assistans. Ofta utgår summan från

ett schablonbelopp per assistanstimme (ibid.).

Genom ”Handikappreformen” fick de funktionshindrade både rätten till och makten över den

service de är behov av. Kommunen är förpliktigad att ge dem service oavsett ekonomiska

förutsättningar. Genom att de funktionshindrade själva förfogar över givna medel så har de

även makten att själv bestämma hur denna service ska se ut. Här menar jag att det är tydligt

att politikerna har haft konsumenternas ökade makt och valfrihet som ett mål i skapandet av

lagstiftningen. Individen ses som stark och kompetent att göra sina egna val, och lagarna har

satt kommunernas möjlighet att reglera valfriheten ur spel.
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3.5 Tidigare forskning och utvärderingar

Kundvalsmarknader är en relativt ny företeelse inom kommunerna. Idag finns det väldigt lite

forskning inom området och av det som finns är mycket inriktat på marknadens funktionssätt

och design. Brukarperspektivet har endast uppmärksammats i viss brittisk forskning och i

kommunens egna utvärderingar. Jag har därför valt en ganska brett urval för att skapa en bild

av äldre som konsumenter av offentlig service.

Szebehely (1995) har skrivit om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten. Hon menar att det för

de allra flesta äldre är det en stor och svår förändring att vara beroende av andra människors

hjälp. Det är smärtsamt att inte klara sig själv längre. Beslutet att motta hemtjänst är en

balansgång mellan den trygghet som servicen ger och individens oberoende och integritet.

Priset för att ta emot hjälp, i form av minskat oberoende, får inte vara större än den lättnad

som servicen medför i vardagen. Det som de äldre anser som viktigt med hemtjänsten, är att

de vet vem som kommer hem till dem, när personen kommer och hur länge den stannar.

Många uttrycker att de vill att ett och samma vårdbiträde kommer eftersom det då är en

person som känner dem. Viktigt är även att så lite som möjligt av servicens innehåll är

bestämt, så att den äldre personen och vårdbiträdet har stort handlingsutrymme i vad som ska

ske varje dag. Min sammanfattning blir att de äldre vill ha struktur men kunna påverka vad

som sker i vardagen. En brittisk studie om kunder på en kundvalsmarknad visar att de äldre

ofta har svårt att relatera idén om valfrihet till verkligheten och deras erfarenhet av servicen.

De menar precis som flera brukarorganisationer att de verkligt viktiga valen fattas någon

annanstans och där kunde de inte påverka (Means m.fl. 1994).

Hur låter äldre sin röst höras om de inte är nöjda? Denna fråga försöker Möller (1996) svara

på i sin studie om bl.a. upplevda påverkansmöjligheter i äldreomsorgen. Det har visat sig att

äldre inte är så aktiva brukare och att viljan att påverka inte är så utbredd bland de äldre som

grupp. Inom äldreomsorgen vill Möller förklara de äldres passivitet med tacksamhet och

beroendeförhållandet till personalen. Man är tacksam för att få hjälp, framför allt mot

personalen, och vill inte klaga och uppfattas som otacksam. De äldre har även ett underläge i

mötet med personalen på grund av sitt beroendeförhållande, vilket gör det svårt att klaga. En

upplevd maktlöshet eller vanmakt gjorde att många inte såg någon mening i att klaga. Möller

skriver också att de äldre upplevde ett stark tveksamhet till att använda ”exit” som

påverkansstrategi. De tror inte att hotet att lämna en serviceproducent skulle ha någon större

verkan. De äldre menar sig inte heller vara beredda att byta hemtjänstutförare för att de skulle

vara för besvärligt. Möllers slutsats är att:
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     det skulle inte hjälpa de äldres sak särkilt mycket om de gavs en utomordentligt

     stark ställning som äldreomsorgskonsumenter på en äldreomsorgsmarknad.

     De ser inte problemet på det sättet. De förväntar sig att bli omvårdade, att bli

     omhändertagna (s 360f).

De äldre upplever hemtjänsten som en välfärdsförmån, inte som en rättighet, och är nöjda och

tacksamma för att motta servicen. De ser inte sig själva som brukare eller konsumenter med

större inflytande utan identifierar sig med den passiva klientrollen. Två mindre studier gjorda

av Kastberg (2002) och Charpentier (2002) stödjer påståendet att de äldre på en

kundvalsmarknad sällan utnyttjar möjligheten att byta utförare. De föredrar att klaga och

försöka förändra situationen hos den aktuella utföraren. Även en brittisk studie menar att

lojaliteten till de anställda är stark hos de äldre vilket gör det svårt för dem att utnyttja sin rätt

att lämna en utförare. Författaren menar att genom att stärka individens möjlighet att lämna en

utförare stärker man valfriheten (Taylor-Gooby 1998).

I ytterligare en studie från Storbritannien har Mannion & Smith (1998) sett närmare på de

äldres val på en kundvalsmarknad. De har konstaterat att valet påverkas mycket av individens

sociala relationer och vill lyfta in valet i en social kontext. Det som de äldre menar har

påverkat deras val är, förutom egna personliga omständigheter, andra kunders åsikter,

utförarnas marknadsföring och kommunens råd. De äldres val kan inte sägas vara strikt

rationellt i den meningen att de äldre utgår ifrån sin egen situation och väljer den utförare som

hon bäst anser kunna tillgodose hennes behov och önskemål. De äldre menar istället att det är

kvalitet, tillit, rykte och status som är avgörande i deras val av utförare.

Även när det gäller utvärderingar av kundvalsmodeller är utbudet magert. Jag har valt att

presentera två externa utvärderingar som delvis är brukarutvärderingar. Båda är gjorda 2003

och tar upp kundvalsmodellen i Stockholm stad (Hjalmarsson 2003) och Solna stad

(Utredarhuset 2003). Solna är den kommun jag valt till min fallstudie och Stockholm har en

kundvalsmodell som liknar Solnas, med upphandling av privata utförare och obligatoriskt val.

Utvärderingen från Solna är en enkätstudie med 364 svarande. Utvärderingen från Stockholm

är en intervjustudie med 21 svarande. Utvärderingarna kan inte ses som representativa för alla

hemtjänstmottagare, men kan ändå säga något om de äldres erfarenheter av

kundvalsmodellen.

I båda kommunerna säger sig de äldre uppskatta möjligheten att få välja hemtjänstutförare.

Intervjupersonerna i Stockholm uttrycker dock att de även skulle vilja välja insatser och
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personal. I Solna säger sig hälften av de svarande att de själva valt utförare och 12 % att de

fått hjälp av någon närstående. Anmärkningsvärt är att 33 % uppger att biståndsbedömaren

har valt till dem. I Stockholm menar 75 % att de har valt själv. Intervjupersonerna säger att

närhet och trygghet är de viktigaste faktorerna för dem i valet. Hemtjänstutförare som hade

sitt kontor nära den äldres hem, som var etablerade i området och hade gott rykte föredrogs av

de äldre. Intervjupersonerna uttryckte också att de uppskattade möjligheten att byta utförare. I

Solna har utvärderaren jämfört siffror från 2001 som mäter hur nöjda de äldre är med servicen

i helhet. 2003 var 82 % nöjda jämfört med 57 % 2001. Utvärderaren menar att kvaliteten

därmed har blivit bättre.

När det gäller informationen menar intervjupersonerna i Stockholm att det är svårt att välja

utifrån det skriftliga materialet. För att verkligen kunna välja skulle de behöva jämföra

utförarna i praktiken. Flera önskade att biståndshandläggaren kunde vara ett större stöd och ge

dem råd i valet. I Solna är hälften av de äldre nöjda med informationen inför valet.

I Stockholm har även 12 biståndshandläggare intervjuats och de menar att många av de äldre

inte är intresserade av att välja. Deras förklaring är att det är en svår situation för de äldre att

inte längre klara sin vardagliga livsföring. Tanken på att ta emot hjälp är jobbig, vilket gör

valmöjligheten ganska ointressant i deras situation. Biståndshandläggarna menar även att alla

äldre inte kan välja när valet är aktuellt, eller inte vill välja. I praktiken blir det så att

biståndshandläggaren väljer till dem.

4. Kundvalsmodellen i Solna stad

Den 1:e mars 2002 införde Solna stad en kundvalsmodell inom hemtjänsten, kallad Rätt att

välja hemtjänst . Syftet med införandet var tredelat: för det första att tillhandahålla service och

personlig omvårdnad med god kvalitet till ett rimligt pris, för det andra att öka brukarnas

valfrihet samt för det tredje att pröva olika aktörers möjlighet att erbjuda olika former av

service och omvårdnad (Utredarhuset 2003).

I Solna stad valde man en kundvalsmodell med upphandlingsförfarande via anbudstävlan.

Kommunen delades in i sju geografiska områden, och de olika utförarna kunde lägga anbud

på vilket område de önskade. Utifrån anbuden skrevs sedan avtal med sju utförare där

kommunen upphandlar tjänster av respektive utförare. Varje utförare fick ansvar för ett av de

sju områdena vilket framför allt i en inledningsfas underlättade för planering av
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verksamheten. Under tre månader svarade respektive utförare bara för hemtjänstservicen i

”sitt” område. Från och med den 1:e juni 2002 fick alla hemtjänstmottagare i Solna stad rätten

att välja utförare bland de sju. Konkurrensverket menar att den av kommunen satta gränsen

vid sju utförare kan ses i ljuset av kostnader för administration, kommunikation och

uppföljning av verksamheterna (Konkurrensverket 2002, Utredarhuset 2003).

Det är kommunens biståndshandläggare som bedömer den enskildes behov av hemtjänst och

tar beslut om servicens omfattning. Varje kunds behov av hemtjänst presenteras i en voucher

där sysslor och timmar är specificerade. Kommunen beställer genom vouchern sedan tjänster

av en utförare. Vouchern i Solna stad är en utförlig beskrivning där varje syssla och antalet

beräknade minuter är preciserade. Att bädda en säng kan t.ex. vara beräknat till 5 minuter.

Utförarna får av kommunen betalt för varje utförd hemtjänsttimme. Utöver de av kommunen

beslutade insatserna kan den enskilde själv köpa tilläggstjänster av hemtjänstutföraren

(Intervju med biståndshandläggare 040331).

Kommunen försökte att involvera flera olika aktörer i omorganiseringen av hemtjänsten. En

av representanterna för pensionärsföreningarna berättar under intervjun om ”Vision för

hemtjänsten 2007”. År 2001 samlade kommunen olika grupper för att diskutera framtidens

äldreomsorg, representerade var bl.a. politiker, brukare, blivande brukare, anhöriga, personal

och entreprenörer. ”Vision för hemtjänsten 2007” var resultatet av dessa diskussioner. Några

av de krav som ställdes var ökad konsumentmakt, möjligheten att köpa tilläggstjänster och att

varje enskild hemtjänstmottagare borde ha en kontaktperson. När ramen för den nya

organisationen var bestämd och entreprenörer skull väljas ut fick Äldreforum vara de äldres

representant. De var med när kommunen intervjuade tänkbara entreprenörer och fick ställa

frågor och säga sin mening (Intervju med representanter för pensionärsföreningar 040401).

4.1 Informationen i samband med valet av hemtjänstutförare

Alla hemtjänstutförare finns beskrivna i en utförarkatalog. Det är kommunens tjänstemän som

författat texten utifrån det skrivna avtalet med kommunen och önskemål från utföraren. De

olika utförarna presenteras utifrån samma mall.  Eftersom utförarna har förbundit sig att

utföra de uppgifter som vanligtvis ingår i hemtjänstservicen är skillnaden på vilka tjänster de

erbjuder i katalogen små. Några låter andra företag sköta städning och matleveranser, andra

har många tilläggstjänster men alla erbjuder kunderna inflytande över omsorgen och personal

med kompetens (Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad 2004).
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Biståndshandläggaren berättar att hon går på hembesök när det är dags för den äldre att välja

utförare. Informationen om kundvalsmodellen och de olika utförarna presenteras både

skriftligt och muntligt. Hon går igenom utförarkatalogen tillsammans med den äldre personen

och lämnar den så att de kan läsa själv. Utförarkatalogen finns bara i en version, vilket gör att

ansvaret på biståndshandläggaren att presentera informationen muntligen blir större när

kunderna t.ex. ser dåligt eller har svårt att förstå. En tolk finns med för att översätta

informationen till ett annat språk om det behovet finns. För att vara säker på att personen har

förstått all information säger biståndshandläggaren att hon försöker vara så tydlig som möjligt

och att hon går igenom vad som bestäms innan besöket avslutas. Det finns även en möjlighet

att tänka över beslutet och sen ta kontakt med biståndshandläggaren per telefon för att

meddela sitt val. Om personen inte vill eller kan välja en utförare så drar

biståndshandläggaren lott om vilket företag som ska få uppdraget.

5. Redovisning av empirin

5.1 Presentation av intervjupersonerna

Innan jag redovisar svaren på intervjuerna vill jag presentera intervjupersonerna lite närmare.

Sju stycken äldre hemtjänstmottagare har låtit sig intervjuas, fem ensamstående kvinnor och

ett sammanboende par. Detta par har jag här valt att redovisas som en person, vilket gör att

antalet svar som redovisas blir sex stycken. Tre intervjupersoner har valt en privat

hemtjänstutförare medan tre har valt en kommunal. Hjälpbehovet hos de intervjuade varierar

från hjälp med städning och handling till hjälp med i stort sätt allt. Detta innebär att någon

träffar hemtjänstpersonalen varje dag medan andra bara en gång i veckan. Även den

tidsperiod under vilken de intervjuade behövt hjälp varierar. Någon kan inte ens minnas hur

länge, kanske tio år, någon har bara haft hjälp under halvår.

Biståndshandläggaren och dennes roll presenterade jag i kapitlet ovan. Äldreombudsmannen

(ÄO) i Solna har funnits i fem år. ÄO berättar att man i kommunen ansåg att det behövdes

någon som kunde bistå de äldre, som hade en fristående position. Uppdraget innebär att ”stå

upp för de äldre och närstående, att tillvara ta deras intressen, hjälpa dem fram med deras

ärende om de far illa på olika sätt”. ÄO presenterar också rapporter, bl.a. en halv- och

helårsrapport för kommunen. Ifrån pensionärsföreningarna i Solna intervjuade jag tre

representanter vid samma tillfälle och jag har valt att redovisa deras svar som en person (PF).

Representanter var tre män och alla var valda till ordförande för en lokalförening inom PRO,

SPF respektive Äldreforum, ett samarbetsorgan för Solnas pensionärsföreningar. Utifrån
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dessa representanters beskrivning av sina medlemmar skulle jag vilja påstå att två tredjedelar

är kvinnor, de flesta är över sjuttio år, ett fåtal har annan etnisk bakgrund än svensk och de

allra flesta är inte intresserade av övergripande, ”politiska” frågor utan av sociala aktiviteter

som t.ex. bingo. Det finns dock en liten grupp representanter som intresserar och engagerar

sig för de äldres situation i samhället.

5.2 Informationen om hemtjänsten och de olika utförarna

De äldre intervjupersonerna har skilda erfarenheter av kommunens information kring

hemtjänsten. Hälften har mottagit informationen på sjukhus och hälften i hemmet. Tre

intervjupersoner mottog hemtjänst redan innan kundvalsmodellen sattes i bruk och för dem

har förändringen varit ringa, då de idag får service från samma område och kontor som

tidigare. Alla tre refererar i första hand till hemtjänstpersonalen när de får frågan om den

omorganisering som skett. Två personer har samma kontaktperson i personalen som tidigare

och en intervjuperson fick en ny kontakt. En informant kommer inte ihåg någon information

om införandet av kundvalsmodellen medan de andra två har fått informationen via

hemtjänstpersonalen respektive på ett möte organiserat av hemtjänsten.

Två hemtjänstmottagare säger att det var nära släktingar till dem som kontaktade kommunen.

Båda kände sig till viss del ”överkörda”, och menar att de till en början hade svårt att få grepp

om vad hemtjänstservicen egentligen innebar. Beslutet att ta emot hemtjänst innebar en stor

omställning för dem och gjorde att det var svårt att ta till sig all muntlig information från

kommunens biståndshandläggare. Intervjupersonerna säger att deras släktingar förstod all

information och de har varit ett stöd i kontakten med kommunen och hemtjänsten. Ingen av

dessa båda intervjupersoner minns någon information om olika hemtjänstutförare. En av de

äldre hemtjänstmottagarna har redogjort för att hon själv tog kontakt med kommunen. Hon

anser att både den skriftliga och den muntliga informationen hon fick om hemtjänsten och de

olika utförarna var bra och lätt att förstå. Under en tidigare period hade hon fått hjälp av

hemtjänsten och varit nöjd med deras service, vilket gjorde att hon på förhand bestämt sig för

att välja denna utförare igen.

Biståndshandläggaren menar att hon inte träffat någon som sagt sig inte förstå den

informationen hon ger. Biståndshandläggaren, ÄO och PF är dock överens om att det de äldre

tycker att det är svårt att välja hemtjänstutförare utifrån den information de får från

kommunen. Både ÄO och PF uttrycker att de äldre vill ha råd för att kunna välja. PF menar

att de äldre som ska börja ta emot hemtjänst ofta är fysiskt och psykiskt nedgångna, och att

behöva hemtjänst är en tung sak för dem. Därför är biståndshandläggarens presentation av de
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olika utförarna viktigare än vad som står i informationsbroschyren som de inte orkar läsa

själva.

5.3 Viktigt med hemtjänsten

Det som flera av intervjupersonerna tar upp som viktigt med hemtjänsten är den sociala

kontakten mellan personalen och servicemottagaren. En av de äldre intervjupersonerna

uttrycker det enkelt; ”att de är trevliga och pratar”.  Flera av de äldre hemtjänstmottagarna

talar med väldig värme om den personal som kommer hem till dem. Det är tydligt att det finns

en relation dem emellan som är viktig för intervjupersonen. En annan intervjuperson säger,

”jag vill gärna att hon kommer och det vet hon…hon är väldigt mänsklig på något sätt”.

Två hemtjänstmottagare menar att det överhuvudtaget är viktigt att de får hjälp ifrån

hemtjänsten. Utan den hjälpen skulle de inte klara vardagen. Att det är samma personal som

kommer eller att de känner all personal uttrycker tre stycken som viktigt. Att veta vem som

kommer ger en trygghetskänsla, menar en av intervjupersonerna, och att släppa in okända

personer i sitt hem känns riskfyllt. Några andra saker som de äldre intervjupersonerna tar upp

som viktigt är att personalen vet vad som ska göras samt att personen får hjälp med

medicineringen.

Biståndshandläggaren säger att hon tror att det allra viktigaste för de äldre

hemtjänstmottagarna är att det kommer samma person hem till dem. För att underlätta detta

kräver kommunen att alla hemtjänstmottagare ska ha en kontaktperson inom personalen. ÄO

talar mycket om bra bemötande och social kontakt. När hon ska beskriva sin uppfattning av

vad de äldre tycker är viktigt med hemtjänsten använder hon ord som respekt, vänlighet,

närhet och mänsklighet. Hon talar även om professionalitet hos personalen, och kopplar det

till förmågan att se vad som behöver göras i ett hem samt att ha social kontakt och föra ett

samtal medan man t.ex. städar. Även PF tror att den sociala samvaron är viktigast för de äldre,

att personalen visar empati. De berättar att Äldreforum varje år delar ut ett hederspris till

personer inom äldrevården som gör mer än de egentligen är ålagda. Dessa personer visar prov

på stor empati och ett bra bemötande och det vill Äldreforum uppmärksamma. PF menar även

att möjligheten för de äldre att komma ut och kanske få hjälp att ta sig till affären eller

vårdcentralen är viktigt.

5.4 Vad påverkar de äldres val?

Det som enligt intervjupersonerna har störst inflytande på de äldres val i kundvalsmodellen är

hemtjänstutförarens rykte och närheten till utförarens kontor. De äldre lyssnar på varandra när
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de ska välja utförare och ett företag som har bra rykte i ett område får ofta nya kunder. Det är

även en viktig trygghetsfaktor för de äldre hemtjänstmottagarna att utförarens kontor ligger i

närheten, så att de vet att personalen kan komma med kort varsel.

De äldre intervjupersonerna har alla hemtjänst från den utförare som har sitt kontor i

närområdet. Flera bor väldigt nära hemtjänstutförarens kontor och pekar ut genom sitt fönster

för att visa mig var kontoret ligger. De tre intervjupersonerna som mottog hemtjänst innan

kundvalsmodellen infördes poängterar alla personalens betydelse för deras val att stanna hos

samma utförare.

Både biståndshandläggaren och PF är överens om att hemtjänstutförarens rykte, ”mun till

mun-metoden”, är det viktigaste när de äldre ska välja. Biståndshandläggaren menar att det

inte går att se några skillnader i de äldres sätt att välja utifrån personens ålder, tidigare

inkomst, klasstillhörighet, etnisk bakgrund eller sjukdom. Om anhöriga hjälper till att välja är

dessa kanske mer aktiva i valet än den äldre själv skulle ha varit menar hon. Hur aktiva de

äldre är i valet av hemtjänstutförare är annars väldigt olika. Biståndshandläggaren berättar att

det finns personer som ringer upp varje utförare för att testa deras tillgänglighet medan det

även finns personer som bara kräver att hemtjänsten ska fungera, vilken utförare de än valt.

5.5 Inställning till möjligheten att välja hemtjänstutförare

Alla intervjupersoner utom två uttrycker sig klart positivt till möjligheten att välja

hemtjänstutförare. Bland de äldre hemtjänstmottagarna menar fyra att det är bra att man får

välja. Två är lite mer tveksamma och menar att det kan bli problem när personalen har långt

att åka för att utföra sitt arbete. En av dessa två säger, ”om de är yngre då kan det vara

intressant men när man är som jag, då är det ingenting som är intressant”. På frågan om det är

bra att valet av hemtjänstutförare är obligatoriskt i Solna svarar en av de äldre informanterna

ja medan tre stycken menar att det är svårt att välja då man inte känner till de olika utförarna.

En intervjuperson föreslår, ”då ska ju alla komma hit och visa upp sig i så fall, och visa vad

de kan prestera…annars kan man ju inte välja”.

Biståndshandläggaren, ÄO och PF tror alla att de äldre uppskattar möjligheten att välja

hemtjänstutförare. ÄO menar dock att kundvalsmodellen inte fungerar för alla då det finns

människor som inte vågar, kan eller vet hur de ska välja. Biståndshandläggaren menar att de

som inte vill välja oftast inte känner till något om hemtjänsten och det spelar dem ingen roll

vilken utförare det blir. De som inte kan välja är oftast personer som ligger på sjukhus och

behöver hemtjänst när de skrivs ut, menar hon. PF tror att det är en trygghet för
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hemtjänstmottagaren bara att veta att man får välja och att man kan byta utförare. De menar

dessutom att det kan vara stor skillnad på yngre och äldre pensionärer. De yngre har oftast

bättre utbildning och har lärt sig att ställa krav vilket gör att de uppskattar valmöjligheten mer

än de äldre kanske gör.

5.6 Önskar de äldre större valfrihet?

Alla de äldre intervjupersonerna säger sig vara nöjda med den hemtjänstservice de får idag.

De nämner alla personalen och tycker att de är väldigt trevliga. Till några av

hemtjänstmottagarna kommer nästan alltid samma person i personalen medan till andra

kommer flera olika. Det är bara en av dessa sex som säger sig önska mer hjälp. Hon säger att

hon har väldigt svårt att komma ut ensam och önskar att personalen någon gång hade kunnat

göra henne sällskap. Ingen hemtjänstmottagare uttrycker en önskan om större valfrihet eller

större inflytande över servicen.

Biståndshandläggaren betonar att hemtjänstservicen beslutas och utförs utifrån den äldres

behov. Det är kommunen som beslutar om hemtjänstens omfattning och sedan köper tjänster

av utförarna. På frågan om de äldre själva skulle kunna bestämma vad som ska ske när

hemtjänstpersonalen kommer hem till dem svarar biståndshandläggaren att systemet inte

fungerar så. ”Det är inte vad de vill utan vad de behöver” som ligger till grund för

bedömningen. PF menar att en framtidsvision för hemtjänsten är att de äldre själv får göra

biståndsbedömningen. ”Det måste ju vara jag som talar om vad jag behöver och inte de”. ÄO

säger att systemet fungerar inte riktigt så som man först kunde tro när politikerna poängterade

de äldres rätt att välja sin vardag. Alla system har sina begränsningar och det handlar om

pengar också, menar hon. ÄO önskar att de äldre hade mer inflytande över de tider som

bestäms för varje syssla. Hon säger också att hon gärna hade sett att det på schemat fanns

”tjugo minuter om dagen med närhet, en mänsklig social tillvaro”, en tanke som hon delar

med PF.

5.7 Inställning till möjligheten att byta hemtjänstutförare

Min uppfattning om de äldres inställning till sin nya valfrihet är att möjligheten att byta

hemtjänstutförare är viktigast. Som PF uttrycker det är det en trygghet att veta att man har

möjligheten att byta om man skulle vara missnöjd eller hamna i en konflikt. Två av

hemtjänstmottagarna säger att de skulle byta om de var missnöjda, en är lite tveksam och

säger att hon skulle byta om personalen inte behövde åka så långt. Tre av de äldre menar att

de är så nöjda som det är, och ser ingen anledning till att de skulle behöva byta utförare. Flera

av hemtjänstmottagarna uttrycker att de har en bra relation till hemtjänstpersonalen och dess
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ledare och att problem skulle dyka upp skulle de klaga till dem. Bara en av de äldre vet hur

man går till väga för att byta utförare.

Biståndshandläggaren säger att det inte är så många hemtjänstmottagare som utnyttjar

möjligheten att byta utförare. Liksom PF tror hon att det finns en skillnad mellan äldre och

yngre pensionärer. Äldre pensionärer finner sig i situationen och känner sig trygga med den

valda utföraren, medan de yngre pensionärerna ställer större krav och har bättre kunskap om

sina rättigheter. ÄO tillägger att det inte är lätt för de äldre att byta om man är sjuk och

gammal. Hon och biståndshandläggaren är överens om att det i dessa situationer ofta är en

anhörig som påverkar och hjälper hemtjänstmottagaren att byta.

6. Analys

Det är inte min uppgift att bedöma kvaliteten, effektiviteten eller flexibiliteten i Solna Stads

kundvalsmodell. Utifrån de teorier jag tidigare presenterat vill jag skapa mig en bild av hur

modellen fungerar utifrån de äldre kundernas perspektiv. Jag skulle dock vilja börja analysen

med att se på den övergripande strukturen av kundvalsmodellen för att se hur den fungerar

som en marknad.

Solna stad har delat in kommunen i sju delar och genom upphandlingsförfarande knutit en

serviceutförare till varje område. Kommunen har valt ut lämpliga utförare och köper tjänster

av dessa. Utförarnas ansvar är att ge hemtjänstservice med kvalitet, som dessutom är effektiv

och flexibel. Kundernas, d.v.s. hemtjänstmottagarnas, ansvar är att utnyttja sin valfrihet och

välja en av de sju utförare som står till buds. Solna stads kundsvalsmodell inom hemtjänsten

är en kvasimarknad av flera orsaker. Dels för att det både finns privata och kommunala

utförare, dels för att efterfrågan på utförare och tjänster inte styr utbudet utan bestäms av

kommunen och dels för att det inte heller finns något förhandlande om priset mellan

producent och konsument utan även det bestäms av kommunen (Le Grand & Bartlett 1993).

Le Grand och Bartlett (ibid.) menar att verklig konkurrens mellan utförarna är grundläggande

för att marknaden skulle fungera. I Solna finns sju utförare som konkurrerar med varandra.

Kommunen har valt att begränsa konkurrensen genom att sätta stopp vid sju utförare samt

genom att knyta varje utförare till ett geografiskt område. Min uppfattning är att denna

geografiska indelning hämmar konkurrensen mellan utförarna och därmed påverkar

marknaden. Intervjuerna visar tydligt att närhet är en av de viktigaste faktorerna i valet av

hemtjänstutförare. Att utförarens kontor ligger i närheten innebär en trygghet för de äldre, då
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de vet att personalen kan dyka upp med kort varsel. Jag tolkar detta som att många äldre

väljer den utförare som har kontor i närområdet och att konkurrensen därmed hämmas. En

annan viktig förutsättning för en fungerade marknad är utförarnas motivation att ge service

med hög kvalitet (ibid.). Jag har fått uppfattning att valet av sju utförare föregicks av en

grundlig bedömning av deras kompetens och motivation, där de enskilda företagen fick

presentera sig både skriftligt och muntligt. De sju utförare som valdes ut ansågs uppfylla

Solna Stads krav på lämplighet. Upphandlingsförfarande kan på detta sätt innebära en

bortgallring av oseriösa serviceföretag.

6.1 Hemtjänstens viktiga uppgift

Innan vi går vidare och ser på interaktionen mellan kundernas agerande och modellens

funktionssätt vill jag koncentrera mig på vad som anses vara viktigt med hemtjänsten. En av

de viktigaste sakerna verkar vara den sociala kontakten mellan den äldre personen och

personalen. Alla hemtjänstmottagare som jag intervjuat nämner personalen och hur trevliga

och duktiga de är. En annan viktig sak som också Szebehely (1995) tar upp är att det är

samma personal som kommer hem till de äldre, så att de känner igen personen. Här ligger en

viktig uppgift på hemtjänstutföraren att anställa personal med kompetens och att skapa en

arbetsmiljö som inbjuder till social kontakt. Ett mål med kundval är att öka kvaliteten på

servicen genom att bättre anpassa den till kundernas behov och önskemål. Då priset inte kan

påverkas är utförarnas starkaste konkurrensvapen kvaliteten på servicen. Om utföraren har

nöjda kunder, som har en god kontakt med personalen, så är det en konkurrensfördel till lika

stor del som det är positivt för de äldre. En grundläggande fråga är dock vilken uppgift

hemtjänsten har, vilka behov den ska tillgodose. Behov som städning, handling och skötsel av

personlig hygien får den äldre hjälp med, men det behov av social samvaro som många äldre

har när de har svårt att komma hemifrån är inte biståndsberättigande. Här menar ÄO och PF

att en förändring borde ske så att även behovet av social samvaro finns med på personens

voucher.

6.2 Informationen gör valet

Kundernas uppgift i kundvalsmodellen är att välja. En förutsättning för att de ska kunna välja

är att det finns information om hur kundvalsmodellen fungerar och om vilka valmöjligheter

som finns. Den utförarkatalog med information om de olika utförarna som finns i Solna är

skriven av kommunens tjänstemän med mål att ge saklig och neutral information.

Biståndshandläggaren presenterar även informationen muntligen. Den intervjuade

biståndshandläggaren understryker liksom Edebalk och Svensson (2002) vikten av att hon är

neutral vid presentationen av information. I utvärderingen från Stockholm Stad menar de
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intervjuade biståndshandläggarna att de i praktiken ofta väljer utförare åt den äldre. I Solna

har man försökt komma ifrån den problematiken genom att lotta när de äldre inte kan eller vill

välja utförare själv. PF menar att biståndshandläggarens presentation av de olika utförarna är

avgörande för de äldres val, då de själva inte orkar läsa det skriftliga materialet. Att 33 % av

de intervjuade i utvärdering från Solna Stad svarar att biståndshandläggaren har valt utförare

åt dem visar på svårigheten i att vara neutral. Min slutsats är att biståndshandläggaren och

hennes presentation har stort inflytande på de äldre i valsituationen.

Kastberg (2002) menar att även om informationen lever upp till alla krav så kan det vara svårt

att jämföra innehåll och kvalitet på tjänsterna, något som intervjuerna också vittnar om. Flera

av intervjupersonerna menar att det är svårt för de äldre att välja och frågar sig om

informationen från kommunen är tillräcklig. Det som de äldre efterfrågar är stöd och råd i

valsituationen. Liksom i utvärderingen från Stockholm så framkommer önskemål om att de

olika utförarna ska komma hem och visa upp sig. Detta önskemål illustrerar kanske framför

allt svårigheten i att skapa sig en bild av skillnader mellan utförarna utifrån den tillgängliga

informationen.

En annan aspekt ger de två äldre intervjupersoner som berättar om känslan av att ”bli

överkörd” i beslutet att ta emot hemtjänst. Tidigare forskning, utvärderingar och PF:s

erfarenheter säger oss att beslutet att ta emot hemtjänst är en stor omställning för många äldre

personer (Hjalmarsson 2003, Szebehely 1995). Dessa intervjupersoners upplevelser visar att

kommunens information är väldigt svår att ta till sig när de samtidigt brottas med beslutet att

ta emot hjälp från utomstående. Närståendes stöd kan vara avgörande för det beslut som fattas

i en sådan situation.

6.3 Valet i fokus

Det som verkligen har inflytande på de äldre i valet av hemtjänstutförare är närheten till

kontoret och utförarens rykte. Det kan konstateras utifrån intervjusvaren, utvärderingen från

Stockholm och till viss del brittisk forskning som lägger vikt vid sociala relationers betydelse

(Mannion & Smith 1998). En utförare som har kontor och gott renommé i ett område har alla

förutsättningar att få nya kunder. Jag skrev tidigare att den geografiska områdesindelningen

hämmade konkurrensen mellan utförarna. Utifrån de äldres perspektiv borde

områdesindelningen i viss mån vara positiv. Om de äldre efterfrågar en utförare med kontor i

närområdet för att det ger en känsla av trygghet, så är det positivt att alla hemtjänstmottagare

har tillgång till detta. Det gör att man kan erbjuda kunderna närhet till hemtjänsten och delvis

slipper problemet med bortselektering av kunder som bor i utkanten av kommunen.
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Av de äldre hemtjänstmottagare som jag har intervjuat kan ingen sägas ha gjort ett val utifrån

den valsituation som teorin beskriver. Fyra hade redan kontakt med en hemtjänstutförare, var

nöjda med servicen och ser ingen anledning att byta nu när tillfälle ges. Två stycken minns

inte något val av utförare och vi drog därför tillsammans slutsatsen att deras närstående valt åt

dem. Det framgår både av intervjumaterialet och av de båda utvärderingarna att det alltid

finns personer som inte vill eller kan välja utförare. I en kundvalsmodell med obligatoriskt

val, som den i Solna stad, blir dessa personer ett problem. Modellen bygger på att kundernas

val ska förbättra kvaliteten på servicen (Le Grand & Bartlett 1993, Norén 2003). När det finns

kunder som inte väljer fungerar inte heller modellen enligt sitt syfte. Om det på förhand står

klart att det finns personer som inte kommer utnyttja sin rätt att välja kan man undra varför

kommunen väljer en modell med obligatoriskt val. Norén (2003) föreslår att det handlar om

hur man inom kommunen ser på valfrihet. Ser man valfriheten som ett medel istället för som

ett mål är det viktigt att se till att kunderna utnyttjar sin valfrihet för att förbättra kvaliteten

och generera välfärdsvinster.

Nästa fråga blir om de äldre som grupp är villiga att ta på sig ansvaret som kunder. På den

frågan finns inget enkelt svar. Möllers (1996) bild av de äldre som bara vill bli

omhändertagna stämmer inte överens med de intervjuades erfarenheter. Intervjupersonerna

menar istället att det finns båda sorterna, både de personer som är väldigt aktiva i valet och de

som bara vill att allting ska fungera. Biståndshandläggaren och PF menar att de yngre

pensionärerna känner till sina rättigheter och är vana vid att ställa krav. Kanske kommer

denna grupp av äldre att försöka reformera äldrevården så att valfrihet och inflytande blir ett

allt vanligare inslag. Fakta kvarstår dock att de personer som har behov av hemtjänst är gamla

och i dålig kondition, vilket många gånger gör det svårt för dem att utnyttja sin makt och stå

upp för sina rättigheter (Bjerkelius 2002). Kundvalsmodellen är som de flesta teorier en utopi,

som inte avspeglar verkligheten. Det kommer alltid att finnas kunder vars handlande inte

följer teorin. Den svåra frågan, som inte jag kan svara på, är om tillräckligt många kunder gör

ett aktivt val för att modellen ska fungera.

6.4 Vem vågar byta?

I samband med kundvalsmodellens införande får hemtjänstmottagarna en helt ny möjlighet

till inflytande, nämligen rätten att byta utförare. Intervjusvaren visar dock inte på någon stor

entusiasm över denna möjlighet. Tre hemtjänstmottagare vill inte ens tänka tanken medan de

andra tre understryker att de är nöjda men att de kanske skulle byta om situationen blev

sämre. Det finns en tilltro till den påverkansstrategi som Hirschman kallar ”voice” (Means
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m.fl. 1994). Deras argumentation kan beskrivas som; ”är jag inte nöjd så klagar jag och då

löser det sig”. Andra studier stödjer slutsatsen att de äldre hellre klagar än byter (Charpentier

2002, Kastberg 2002). De äldre intervjupersonerna berättar ofta flera gånger under intervjun

hur nöjda de är med hemtjänsten och dess personal. Det finns ingen anledning för mig att

ifrågasätta deras tillfredställelse. Men de starka banden till personalen gör att lojaliteten till

dem blir en förklaring till de äldres tveksamhet (Möller 1996, Taylor-Gooby 1998).

Beroendeförhållandet och tacksamheten till personalen gör det svårt att klaga och ännu

svårare att ta steget och byta utförare. Möller menar även att de äldre tycker att det verkar

besvärligt att byta och ifrågasätter om det skulle innebära någon förändring.

Det finns personer som byter utförare och även om inte alla ser ”exit” som en möjlig

påverkansstrategi så kan den innebära en trygghet. PF menar just att det är en trygghet för

hemtjänstmottagaren att veta att hon kan byta utförare om t.ex. en konflikt skulle uppstå.

Därför menar jag att möjligheten att byta i viss mån är den mest uppskattade delen av den nya

valfriheten då den kan ses som en problemlösningsstrategi.

6.5 Valfrihet med begränsningar

En majoritet av de äldre tycker att det är positivt med möjligheten att välja hemtjänstutförare.

Det går att konstatera utifrån intervjusvaren och utvärderingarna gjorda i Solna och

Stockholm. Hemtjänstmottagarna uttrycker ingen önskan om större inflytande medan deras

representanter i form av PF och ÄO ser större möjligheter till påverkan. ÄO önskar större

inflytande över servicens tidsindelning och PF tycker att den äldre personen själv borde sköta

behovsbedömningen.

Helt konkret så innebär hemtjänstmottagarens valfrihet i Solna stads modell för kundval att

kunderna får välja utförare, inget annat. Ökad valfrihet för brukarna är bara ett av flera mål i

kundvalsmodellen. Valfriheten ställs även mot kommunens uppgifter att ge likvärdig omsorg

och förvalta skattebetalarnas intressen. Valfriheten blir inte ett mål i sig utan ett medel för att

förbättra kvaliteten på servicen (Norén 2003). Hade brukarnas valfrihet och inflytande varit

det avgörande målet i hemtjänsten så hade verksamheten varit mer lik den service som ges till

funktionshindrade genom personlig assistans.

Avslutningsvis så skulle jag vilja poängtera att bara för att valfriheten är begränsad, så är den

på inget sätt betydelselös. Under intervjuerna fick jag ofta en känsla av att de äldre var väldigt

nöjda med sin nyvunna valfrihet, även om de inte aktivt använde den. Att ge valfrihet till de

som tidigare inte haft något direkt inflytande, är en fingervisning om att dessa personers åsikt
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har betydelse. Så uppfattade jag situationen. Hemtjänstmottagarna förmedlade en känsla av

upprättelse, för nu spelade deras åsikt en viss roll.

7. Slutdiskussion

Om jag ska vara helt ärlig så trodde jag aldrig själv att jag skulle skriva en uppsats om

äldreomsorgen. Det var först när min handledare fick mig att koppla ihop min egen erfarenhet

av att ha arbetat som personlig assistent med hemtjänstservicen som mitt engagemang

väcktes. Utifrån skillnaden på den service som ges till vissa funktionshindrade och äldre

började jag intressera mig för vad begrepp som valfrihet och inflytande verkligen står för.

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur kundval inom hemtjänsten fungerar

utifrån de äldres perspektiv. Uppsatsen är en fallstudie av Solna stads kundvalsmodell inom

hemtjänsten. I Solna har man valt att låta sex privata och en kommunal utförare sköta

hemtjänstservicen. Kommunen är fortfarande ansvarig och finansierar verksamheten. Genom

upphandlingsförfarande köper kommunen tjänster av de olika utförarna som på detta sätt

arbetar på kommunens uppdrag. Det var de äldres perspektiv jag ville undersöka, och jag

valde att förutom äldre hemtjänstmottagare även intervjua en biståndshandläggare, Solna

stads äldreombudsman och representanter för pensionärsföreningar i Solna.

Hemtjänstmottagarna kan endast förmedla sina egna upplevelser och jag hoppades få ett

bredare empiriskt material genom att lyfta in även dessa personers erfarenheter.

En av de viktigaste sakerna med hemtjänsten är den sociala relationen mellan den äldre och

personalen. Alla de hemtjänstmottagare jag intervjuat berömmer personalen för att de är så

trevliga. Viktigt är även att det är samma personer i personalen som kommer hem till den

äldre så att hon/han känner igen personen och kan känna trygghet.

Inför valet av hemtjänstutförare får de äldre information om hemtjänsten och kundval från

kommunens biståndshandläggare. Denna information ska vara saklig och neutral för att

biståndshandläggaren inte ska påverka de äldre i valet. Det är dock svårt för de äldre att göra

ett val utifrån informationen från kommunen. Det som istället har stort inflytande på hur de

äldre väljer är närhet och utförarens rykte.  De väljer gärna en utförare med kontor i

närområdet, så att de vet att personalen kan infinna sig med kort varsel. Det är svårt att svara

på frågan om hur många av de äldre hemtjänstmottagarna som verkligen gör ett aktivt val av

utförare. Erfarenheter visar att det finns personer som inte kan eller vill välja.
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Kundvalsmodellens funktionssätt bygger på att kvaliteten på servicen ska förbättras genom att

kunderna utnyttjar sin valfrihet, därför blir dessa personer ett problem. Att byta utförare

verkar inte vara ett speciellt populärt alternativ vid missnöje. De äldre föredrar att klaga och

på det sättet försöka förbättra situationen. Tacksamhet och beroendeförhållandet till

personalen kan vara en förklaring till varför de äldre så sällan klagar eller byter utförare.

De äldre uppskattar sin nya valfrihet. Min uppfattning är att valfriheten också uppfattas som

en bekräftelse på att de äldres åsikt har betydelse. För valfriheten i Solna stad kundvalsmodell

inom hemtjänsten är inte speciellt omfattande, den innebär att de äldre får välja utförare. När

valfriheten ställs mot andra mål i den kommunala verksamheten så begränsas dess innehåll.

Valfriheten blir då ett medel för att försöka uppnå bättre kvalitet på hemtjänstservicen.

Jag tycker att det är spännande att se närmare på innebörden av ord som valfrihet och

inflytande. Det är begrepp med positiv laddning som är populära att använda i olika

sammanhang för att skapa just positiva associationer. Men begreppen kan ha väldigt olika

innebörd beroende på vilket sammanhang de används. När man talar om t.ex. klient, kund

eller brukarinflytande får begreppen olika innebörd, där klienten har minst och brukaren har

mest inflytande. Det är viktigt att vi inte låter oss bländas av ord med positiv laddning utan

frågar oss vad de verkligen innehåller i det specifika sammanhanget. När man talar om

inflytande så kan det även vara intressant att fråga sig om klienten/kunden/brukaren har

inflytande över det som de själva tycker är viktigt.

Till sist vill jag ännu en gång passa på att tacka intervjupersonerna, och då framför allt de

äldre personer som tog emot en främling i sitt hem. Jag minns dessa möten både med värme

och med vemod. Värme då jag blev mottagen med öppna armar och fick ta del av så mycket

av deras tankar och känslor. Vemod då deras ensamhet inte gick att förneka. Jag stannade

alltid kvar längre än vad intervjun krävde, och för sällskapets skull tror jag att de skulle kunna

låta sig intervjuas minst en gång i veckan.
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Bilagor

Introduktionsbrev:

Hej

Här kommer lite information om den uppsats som jag ska skriva och som ni i Solna kommer
att vara en del av.

Jag heter Jessica Roos, är socionom, och läser nu magisterkursen i socialt arbete vid
Socialhögskolan i Lund. Ämnet för min magisteruppsats är kundval inom äldreomsorgens
hemtjänst. Jag har valt kundval som ämne eftersom diskussionen kring hur framtidens
äldreomsorg ska se ut är väldigt aktuell just nu. Kundvalsmodeller framstår som ett attraktivt
alternativ och det gör mig intresserad av hur de modeller som finns i dag upplevs av sina
kunder.

Jag har valt att undersöka kundvalsmodellen i Solna då den har en speciell design; att välja
hemtjänstutförare är obligatoriskt för de äldre samt kommunen har begränsat antalet utförare
genom upphandlingsförfarande. Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera Solnas
kundvalsmodell utifrån de äldres perspektiv. Den övergripande frågan är hur de äldres
valsituation ser ut när de ska välja hemtjänstutförare. För att få svar på denna fråga vill jag
intervjua en av kommunens biståndshandläggare, representanter för pensionärsföreningar,
någon anhörig samt pensionärer som mottar hemtjänst.

Några av de frågor jag vill ha svar på är: hur är informationen som de äldre får ta del av inför
valet utformad; hur uppfattas informationen av de äldre; vilka aspekter påverkar det val som
de äldre gör; vilken roll har biståndshandläggaren i de äldres val?

Du når mig på telnr. 046-303311 eller 0736-231420.
Min email-adress är jessa@positive-thinking.com

Med vänliga hälsningar,
Jessica Roos
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Intervjuguide: Äldre

1. Hur länge har du fått hjälp från hemtjänsten?
2. Vilka sysslor hjälper hemtjänsten dig med?
3. Hur ofta besöker hemtjänsten dig?

4. Var befann du dig när du tog emot informationen om de olika hemtjänstföretagen?
5. Var informationen muntlig, skriftlig eller både och?
6. Förstod du informationen?
7. Hjälpte någon dig att tolka och förstå informationen?
8. Vad tyckte du om informationen?
9. Ansåg du att informationen hjälpte dig att välja ett hemtjänstföretag?

10. Vad är viktigt för dig när hemtjänsten kommer hem till dig?
11 Vad var de som gjorde att du valde just det hemtjänstföretag du valde?
12. Tyckte du att det var lätt eller svårt att välja?

13. Tycker du att det är bra att man får välja hemtjänstföretag?
14. Tycker du att det är bra att man i Solna måste välja, eller hade det varit bättre om det hade
varit valfritt?
15. Önskar du att du fick större möjligheter att välja, t.ex. fler företag, vad som ska utföras?
16. Valde du själv hemtjänstföretag eller fick du hjälp av någon att välja? (Varför?)
17. Var biståndshandläggaren till någon hjälp i valet?

18. Är du nöjd med den utförare du valde?
19. Om du inte var nöjd skulle du byta då?
20. Vet du hur det går till när man byter utförare?
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Intervjuguide: Biståndshandläggare

1. Vad ingår i beslutet om beviljad hemtjänst?
2. Preciseras hemtjänsten i antal timmar eller sysslor?

3. Vem har utformat det skriftliga materialet?
4. Finns det någon mall eller några regler för hur det ska se ut?
5. Presenterar du informationen skriftligen, muntligen eller både och?
6. Finns information speciellt utarbetad för människor med olika typer at fysiska och psykiska
handikapp?
7. Finns informationen på olika språk – finns möjlighet till tolk?
8. Hur vet du att de äldre har förstått informationen?
9. Vilka är de äldres vanligaste kommentarer kring informationen?
10. Har alla i kommunen möjlighet att välja samma företag?

11. Vad är din uppfattning av vad de äldre tycker är viktigt med hemtjänsten?
12. Vilka aspekter anser du påverkar det val som de äldre gör?
13. Hur aktiva är de äldre i valet enligt dig?
14. Finns de skillnader mellan hur de äldre väljer om man ser på:
• ålder
• tidigare inkomst
• kulturell bakgrund
• anhöriga (ensamboende – samboende)
• sjukdomsbild

15. Vilken är din uppfattning av de äldres inställning till möjligheten att välja?
16. Anser de att det är bra med ett obligatoriskt val?
17. Uttrycker de äldre en önskan om större valfrihet, ex. fler företag eller möjligheten att styra
hemtjänstens arbete mer?
18. Vilka äldre är enligt din uppfattning mest positiva till möjligheten att välja?
19. Finns det äldre som inte vill eller inte kan välja själv?
20. Vad beror det på enligt din uppfattning?
21. Vem väljer när den äldre personen inte väljer själv?
22. Hur agerar du i en sådan situation?
23. Finns det riktlinjer för hur du ska agera?

24. Är det många äldre som tar möjligheten att byta hemtjänst utförare om de inte är nöjda?
25. Vad beror det på tror du?
26. Hur går man tillväga om man vill byta?
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Intervjuguide: Äldreombudsman

1. Hur länge har tjänsten som äldreombudsman funnits?
2. Hur diskuterade kommunen när de valde att införa tjänsten?
3. Vilka är dina arbetsuppgifter?
4. Med vilken typ av ärende vänder sig människor till dig?

5. vilka är de vanligaste synpunkterna på kundvalsmodellen och hemtjänsten som du brukar
få?
6. Finns det något speciellt ärende med koppling till just hemtjänsten som du har drivit?
7. Har du som äldreombudsman några synpunkter på kundvalsmodellens utformning
(obligatoriskt val, upphandling)?
8. Kundvalsmodellen erbjuder en valfrihet med vissa begränsningar, anser du att det finns
större möjligheter till valfrihet (fler företag, inflytande över utförandet)?

9. Har du någon uppfattning om hur de äldre upplever den information som de får inför valet
av hemtjänstföretag?
10. Vad är din erfarenhet av vad som är viktigt för de äldre och vad som påverkar deras val av
hemtjänstföretag?
11. Skulle du säga att de äldre är positiva till möjligheten att välja hemtjänstföretag?
12. Uttrycker de äldre du har haft kontakt med någon önskan att få större valfrihet (fler
företag, inflytande över utförandet)?
13. Vilken är din uppfattning om i vilken utsträckning de äldre: väljer själv, tar hjälp, inte
vill/kan välja själv?

14. Anser du att de äldre utnyttjar möjligheten att byta hemtjänstföretag om de inte är nöjda
med utförandet?
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Intervjuguide: Pensionärsföreningar

Kartläggning av pensionärsföreningarna i Solna:
Hur många föreningar, vad gör Äldreforum, hur många medlemmar?
Beskriv era medlemmar:
• ålder
• kön
• klasstillhörighet
• etnisk bakgrund

1. Vilka var pensionärsföreningarnas reaktioner på det nya kundvalssystem som skulle införas
i hemtjänsten?
2. Vilka synpunkter fanns i föreningarna på det system som utformades (obligatoriskt val,
upphandling)?
3. Kundvalsmodellen erbjuder en valfrihet med vissa begränsningar, anser föreningarna att
det finns större möjligheter till valfrihet (fler företag, inflytande över utförandet)?

4. Vilken är er uppfattning av vad era medlemmar ser som viktigt i utförandet av hemtjänst?
5. Vad påverkar det val som de äldre gör enligt er uppfattning (bra rykte, närhet)?
6. Är den information som de äldre får inför valet av hemtjänstföretag tillräcklig?
7. Kan ni se några skillnader mellan de medlemmar som väljer aktivt och de som är mer
passiva i valet?
8. Kan ni se några skillnader mellan medlemmar som väljer olika?
• kommunal – privat
• inkomst
• ålder
• kulturell bakgrund
• anhöriga
• sjukdomsbild

9. Anser ni att era medlemmar uppskattar möjligheten att välja?
10. Finns det en önskan om större valfrihet utifrån diskussionen tidigare (fråga 3)?
11. Vilken är er uppfattning om i vilken utsträckning de äldre: väljer själv, tar hjälp, inte
vill/kan välja själv?
12. Uttrycker medlemmarna att biståndshandläggaren är till hjälp i valet?

13. Om era medlemmar inte var nöjda med det valda hemtjänstföretaget, tror ni då att de
skulle utnyttja möjligheten att byta företag?


