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Abstract 

Under slutet av 2011 uppmärksammades skandaler inom äldreboenden som var 

offentliga men låg på entreprenad. Bristen av kvalitet blev ett omdebatterat ämne och de 

kommunala uppföljningarna som är till för att garantera en viss standard likaså. I denna 

uppsats kommer därför en granskning av den offentliga apparatens efterkontroller att 

göras. Uppsatsen utgörs av en fallstudie som granskar Lunds kommuns 

uppföljningsmaterial av äldreboenden på entreprenad. För att operationalisera detta 

kommer uppföljningsmaterialet systematiskt delas in i olika utvärderingsmodeller och 

på så vis tydliggöra vilka aspekter som kommunen tar med i uppföljningarna. Den 

systematiska indelningen ger ett bra perspektiv över vilka aspekter som är inkluderade i 

uppföljningarna. Granskningen av uppföljningsmaterialet resulterade i positiva resultat 

som påvisar att omfattande efterkontroller görs men som kan förbättras genom ett mer 

systematiskt upplägg.  

 

Nyckelord: Offentliga verksamheter på entreprenad, äldreboenden, uppföljningar, 

utvärderingsmodeller, Lunds kommun
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1 Inledning 

På senare tid har problem inom äldreboenden på entreprenad uppmärksammats och skapat en 

ny samhällsdebatt. Det finns forskare inom detta område som påstår att sådanna problem till 

stor del är orsakade av effektivisering och av ekonomiska angelägenheter (Hellowell & 

Pollock 2010). Optimeringen av skattepengarna är en expertis hos den privata sfären som de 

offentliga verksamheterna bör tillvarata och applicera i den mån det går, utan att det påverkar 

kvaliteten. Eftersom den offentliga förvaltningen har det slutgiltiga ansvaret för produktionen 

av offentlig service måste därför också kvaliteten leva upp till offentliga verksamheters 

standard. Äldreboenden som drivs internt av kommunen är inte heller fläckfria utan orsakar 

sannolikt andra problem, men i denna uppsats kommer vi fokusera på hur offentliga 

verksamheter på entreprenad följs upp och kontrolleras.  

Om en reform görs, som till exempel att lägga offentliga verksamheter på entreprenad, i stor 

utsträckning inom samhällets olika sektorer och detta bidrar till outforskade negativa effekter 

som inte synliggörs, så kan det komma att få stora konsekvenser. Utvärderingsforskaren Evert 

Vedung argumenterar för att offentlig politik inte ska utföras som laboratorieexperiment och 

på så sätt kunna bidra till oönskade effekter. Därför är det heller inte lämpligt att införa 

samhällsförändringar i bred omfattning under samma tidsperiod, då det vanligtvis är 

tidskrävande att fastställa förändringarnas verkliga effekter (Vedung 2009: 233f). Det finns 

flera orsaker som gör det relevant att offentliga verksamheter blir kontrollerade genom 

uppföljningar och utvärderingar. Den offentliga förvaltningen består av många olika delar 

som ska passa ihop. Komplexiteten kräver eftergranskningar som ger insikt i de olika 

områdena för att verksamheterna hela tiden ska kunna förbättras (Vedung 2009: 41). 

 

1.1 Offentliga Verksamheter på Entreprenad: 

Gråzonen Mellan det Offentliga och det Privata 

Offentliga verksamheter som drivs på entreprenad kan definieras som en variant av 

offentligprivata partnerskap, även fast det utgörs av ett mer fritt samarbete (Whitfield 2010: 



 

 

45). Ofta är det så att den privata utföraren får utforma verksamheten väldigt självständigt så 

länge den följer lagar och regler samt rapporterar till övermannen, vilket i denna uppsats är 

Lunds kommun, enligt tidigare överenskommet kontrakt (Blomqvist & Rothstein 2000: 53).  

Eftersom offentligprivata samarbeten har funnits länge så existerar de även i många olika 

skepnader. Deras mångsidiga natur kan ibland kännas svår att få en ordentlig överblick av och 

ännu svårare kan det vara att identifiera vad som ska räknas som ett offentligprivat 

partnerskap. Professor Dexter Whitfield definierar partnerskapen som en bred variation av 

kontrakt, koalitioner och överenskommelser mellan den offentliga sektorn, privata företag 

eller fristående organisationer (2010: 44). Han identifierar också en rad olika offentligprivata 

partnerskapsmodeller där samarbetet kan handla om allt från att den privata sektorn antingen 

går in och bygger upp en helt ny verksamhet som senare förs över till offentlig regi, till att den 

privata sektorn på kontrakt tar över och driver en offentlig verksamhet under en viss tid 

(Whitfield 2010: 45). I Whitfields definition av offentligprivata partnerskap ingår således 

offentliga verksamheter som drivs på entreprenad. 

Eftersom det blir vanligare att lägga offentliga verksamheter på entreprenad inom flera olika 

samhällssektorer så är också problemen som uppstår verksamhetsspecifika. Därför är den 

aktuella forskningen sällan generell utan riktar sig istället ofta mot specifika områden med 

specifika problem. Ett exempel på detta är Mark Hellowell och Allyson M. Pollocks 

vetenskapliga artikel om offentligprivata partnerskap i Storbritanniens sjukvård. De riktar in 

sig på problemen kring det så kallade Value for money – tänket och dess inverkan på 

kvaliteten av servicen (Hellowell & Pollock 2010).  

Mycket av forskningen behandlar också frågan kring det demokratiska ansvarsutkrävandet 

och hur det försvåras av offentliga verksamheter på entreprenad. Ofta poängterar forskarna 

vikten av förtydligad ansvars- och riskfördelning för att samarbetena inte ska gå emot de 

demokratiska värdena (T.ex. Forrer m.fl. 2010, Hayllar 2010). 

Det som kan anses saknas är någon slags överblick av hur man väljer att utvärdera 

partnerskapens framgångar. Dexter Whitfield uttrycker det såhär: 

Studies in the last twenty years have used various techniques and models to quantify the 

impact of improved infrastructure on economic efficiency and labour productivity, but have 

not addressed social welfare benefits or differences between public and private sector 

investment (Whitfield 2010: 50). 
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I de flesta fall så ligger allt fokus på de mål som satts upp. Om målen med partnerskapet är att 

öka effektiviteten eller minska den offentliga sektorns kostnader är det ofta bara det som 

kontrolleras, därmed lämnas också eventuella bieffekter okontrollerade. Whitfield beskriver 

det som så att fördelarna med partnerskapen alltid bara är potentiella eftersom en fördel 

kanske reducerar ut en annan och utan kontroll kommer man aldrig kunna säga någonting 

säkert om partnerskapets effekter (Whitfield 2010: 50). 

Av den forskning som tagits del av för att få bredare kunskap inom ämnet har ytterst lite varit 

inriktade på hur man systematiskt bör granska verksamheter på entreprenad, vilket kan anses 

förvånande.  Enligt forskaren Pat Barrett är området högst negligerat och han uppmuntrar till 

mer forskning (Barrett 2011: 99). 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av Lunds kommun granska hur 

svenska kommuner följer upp och utvärderar den äldrevård som drivs på entreprenad. 

Genom att lokalisera de delar av verksamheten som följs upp och kontrolleras kommer 

vi kunna föra en diskussion kring om det kan anses tillräckligt eller om kompletteringar 

i deras uppföljningar bör göras. Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats:  

 

-  Hur utvärderar Lunds kommun de ålderdomshem som drivs på entreprenad? 
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2 Teori 

Eftersom uppföljningar är ett nödvändigt instrument inom offentliga verksamheter så finns det 

också väldigt många teorier om hur detta bör göras. Målstyrning, med tillhörande uppföljning, 

har varit populärt under en längre tid men också väckt mycket kritik eftersom att man kan 

missa viktiga aspekter genom att bara se på de förutbestämda målen (Diefenbach 2009: 896). 

Därför används i denna uppsats en teori som har ett mer heltäckande perspektiv av möjliga 

uppföljningsalternativ inom offentliga verksamheter.  

Litteraturen som används i denna uppsats består bland annat av Lena Lindgrens bok om 

kvalitets och resultatmätning och Evert Vedungs bok om utvärdering i den offentliga sektorn 

(Lindgren 2006, Vedung 2009). Lindgrens fokus är mer koncentrerat på kvalitets och 

resultatmätningar och uppmanar inte alls till samma mångfald av värderingsalternativ som 

Vedung gör. Vedungs variation inom detta område är en styrka då den möjliggör ett bredare 

perspektiv av vad som kan värderas. Detta minskar risken för att viktiga aspekter lämnas 

okontrollerade. Lindgren beskriver dessutom Vedung som en av de mest framstående 

forskarna inom detta område (Lindgren 2006: 16). I sökandet efter redan befintliga 

utvärderingsmodeller finner vi ingen annan teoretiker med samma bredd inom 

utvärderingsområdet som Vedung påvisar. Bredden är en styrka som vi anser vara nödvändig 

för att kunna konstatera i vilken utsträckning Lunds kommun utvärderar äldreboenden på 

entreprenad och det är en stor anledning till varför hans teori är ett ypperliggt redskap i denna 

uppsats. Lindgrens mer kritiska syn på användandet av utvärderingar är en viktig infallsvinkel 

och finns med i diskussionskapitel. 

2.1 Begreppsdefinition av Utvärdering 

Att utvärdera har kommit att bli ett väldigt populärt inslag i de flesta verksamheter för att 

sammanställa och bedöma verksamhetens konsekvenser. Begreppet har dock på senare tid 

missbrukats och använts synonymt för alla slags analyser, förhandsgranskningar och 

riskkalkyleringar. Evert Vedung menar däremot att om utvärdering är allt så är det inte längre 



 

 3 

någonting, och hävdar att begreppets definition måste avgränsas för att inte förlora sitt värde 

(Vedung 2009: 23). Istället definierar Vedung utvärdering som: 

noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll 

samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela en roll i praktiska 

beslutssituationer (Vedung 2009: 22).  

Att den är noggrann innebär att den är systematisk och grundlig och att den måste utföras 

inom ramen av vissa regler, detta för att man ska kunna garantera en viss nivå av kvalitet. 

Inom utvärderingsteorin så är man dock oense om begreppet ska avgränsas så snävt, och en 

del hävdar att även bedömning av påtänkta åtgärder kan klassas som utvärdering (ibid). 

Visserligen är det även viktigt att göra så kallade förhandsgranskningar och det har ett värde i 

sig. Men på grund av vårt studieobjekt i denna uppsats, och vårt fokus på det som sker efter 

att förvaltningen tagit beslut om en insats, så passar Vedungs definition oss bäst.  

Vi kommer använda oss av begreppen uppföljning och utvärdering synonymt  i denna uppsats 

då efterkontrollerna som Lunds kommun gör refereras till som uppföljningar. Vilken 

benämning efterkontroller har skiljer sig åt i olika sektorer, men då Vedungs utvärderingsteori 

går att applicera på uppföljningarna är dessa begrepp likvärdiga. 

 

2.2 Systemmodeller 

 

Vedungs teori riktar sig mot utvärdering i offentlig förvaltning och det som ingår i begreppet 

menar han även är all slags aktivitet som drivs av externa aktörer på uppdrag av det 

offentliga, som till exempel partnerskap som verksamhet på entreprenad och dylikt. Därför 

blir utvärderingens objekt, med Vedungs definition, inte bara den offentliga förvaltningens 

organisering utan också utkontraktering och hela gråzonen mellan det offentliga och det 

privata (Vedung 2009: 26). Som utvärderingsforskare ser också Vedung den offentliga 

sektorn som ett system, alltså en helhet vars delar hänger ihop. Systemmodellerna ger en 

tydlig bild över den offentliga sektorn, vilka delar som är med och processens olika led.   

Den enklaste av systemmodeller består av inflöde, omvandling, utflöde och återkoppling. 
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Figur 2.1 Den enkla systemmodellen (Vedung 2009: 27) 

         Den enkla modellen är ytterst abstrakt och kan användas i många olika vetenskaper, så 

för att anpassa den till offentlig förvaltning krävs vissa komplement. I den offentliga sektorn 

är man även intresserad av vad som händer efter utflöde och därför kompletterar Vedung 

modellen med ett eller flera utfall, dessutom ändrar han terminologin. Det som tidigare 

betecknades inflöde kallas istället för intervention (vilket är ett gemensamt namn för insats, 

satsning, beslut, reform och ingripande). Omvandling blir istället förvaltning och utflöde är 

förvaltningens prestationer samt slutprestationer. Med slutprestationer menas det som till sist 

lämnar det offentliga systemet, vilket kan vara till exempel en viss tjänst eller lån, och med 

utfall menas allt det som händer på slutmottagarsidan. Här skiljer man även på utfall och 

effekter i utfall, där det senare är sådant som inträffar på slutmottagarsidan på grund av 

interventionen, dess förvaltning och slutprestationer. Detta rör alltså slutmottagarnas 

mottagande, attityd och handlingar som uppstår på grund av den offentliga förvaltningens 

ingripande (Vedung 2009: 27). Denna systemmodell visar tydligt vilka delmoment som 

kommer efter beslut om intervention och vart fokus för utvärderingar ska läggas. 

 

Figur 2.2 Systemmodellen anpassad till utvärdering i offentlig sektor. (Vedung 2009: 28). 
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         Ett ytterligare förtydligande som Vedung gör är att utvärdering inte ska likställas med 

utvärdering av effekter på utfallsnivå, utfallsutvärdering, utan i begreppet ingår även 

granskning av både slutprestationer och implementering (Vedung 2009: 30). Viktigt är också 

att interventionen inte måste vara avslutad för att man ska kunna göra en utvärdering, utan 

den kan också vara pågående. Ett samarbete med den privata sektorn, som till exempel 

äldreboenden på entreprenad, behöver alltså inte vara avslutat för att man ska kunna 

utvärdera dess utfall, effekter och prestationer. Utvärderingen kräver också minst ett 

värderingskriterium samt en värdeskala för att man ska kunna bedöma interventionerna. 

Några exempel på detta kan vara interventionens egna mål, men också brukarnas förväntan 

och attityd samt personalens åsikter och upplevelser (Vedung 2009: 32). 

Vedung definierar syftet med utvärdering som en åtgärd som ska ge vägledning i framtida 

beslut- och interventionssituationer. Detta är alltså vad som är centralt med utvärdering för, 

trots att det är en bakåtblickande mekanism, har den en praktisk framåtsyftning. Ett annat 

viktigt ändamål med utvärderingen är dess kontrollerande effekt för utan den skulle mycket 

kunna gå förbi obemärkt. Detta blir speciellt viktigt när den privata sektorn är inblandad 

eftersom att den offentliga förvaltningen måste fungera som verksamhetens huvudman 

(Vedung 2009: 33). Det beror på att den offentliga förvaltningen har det slutgiltiga ansvaret 

och måste därför kunna kräva in redovisningar för att fastställa hur dess utförare skött sig. 

Man ska dock inte ta för givet att all utvärdering går till på ett sådant främjande sätt. Vedung 

varnar bland annat för att utvärdering ibland kan göras av politiska skäl eller för att dölja vad 

som verkligen sker (ibid). 

En ytterligare reservation som Vedung gör är att systemmodellerna inte är empiriska 

modeller och inte heller normativa ideal av hur det borde fungera. Istället är de heuristiska 

verktyg som kan användas för att ställa frågor som kan hjälpa till att ge en överblick av hur 

verkligheten fungerar samt att få ordning i en normativ debatt. Med detta avvisar alltså 

Vedung kritiken om att verkligheten inte riktigt ser ut som modellerna vill ge sken av som 

irrelevant (Vedung 2009: 34). 

Enligt Vedung handlar alltså utvärdering i förvaltning om ”att i efterhand tolka, kartlägga och 

bedöma offentliga insatsers resultat, genomförande och organisering i syfte att åstadkomma 

ökad självreflexion och bättre grundade beslut” (Vedung 2009: 19). Utgångspunkten i detta 

är att det inte är nog att den offentliga förvaltningen har goda intentioner med sina 

interventioner utan att de också måste leverera en viss standard till sina medborgare. 
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2.3 Utvärderingsmodeller 

Utvärderingen kan göras på olika sätt beroende på vad det är som utvärderas, vad som är 

objektet för utvärderingen, och därför finns det många olika utvärderingsmodeller. Faran med 

alla utvärderingsmodeller är emellertid att de ofta används okritiskt och att man ofta tar för 

givet att en enda modell kan lämna slutgiltiga svar på alla centrala frågor (Vedung 2009: 91). 

Därför måste de som ska utföra utvärderingen ha klart för sig vad som är interventionens 

syfte, så kallad interventionsteori, och vilken aspekt det är som man vill kontrollera. Vill man 

se hur nöjda brukarna är med en viss offentlig service så kan man alltså inte använda sig av 

en av de ekonomiska utvärderingsmodellerna. Detta för att man annars lätt kan missa delar 

som man antagligen trodde att man hade kontrollerat för. Det finns en lång rad olika 

utvärderingsmodeller, men de som Vedung valt att fördjupa sig i är: 

 

Mål-processmodeller Mål-resultatmodeller Aktörsmodeller Ekonomiska modeller Relevans 

modeller 

 

Kvalificerad uppföljning Måluppfyllelsemodellen Brukarorienterad 

utvärdering 

Kostnadsmodellen Problem-

baserade 

modellen 

 

 Bieffektsmodellen Intressentmodellen Produktivitetsmodellen  

  Kollegebedöming- 

självvärdering 

Effektivitetsmodellen  

Figur 2.3 Utvärderingsmodeller (Vedung 2009: 71) 

       De tre utvärderingsmodeller som vi använder oss utav i denna uppsats för att identifiera 

vilka aspekter som Lunds kommun kontrollerar i sina uppföljningar är 

måluppfyllelsemodellen, bieffektsmodellen och den brukarorienterade modellen. Vi ger därför 

en mer ingående presentation av dessa tre modeller och motiverar även senare (avdelning 3.1) 

varför vi valt att ha dessa som utgångspunkt.   

2.3.1 Måluppfyllelsemodellen  
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Syftet med måluppfyllelsemodellen är endast att ta hänsyn till målet, genom att ta reda på om 

målet har blivit uppfyllt eller inte, samt att eventuellt kunna finna kausalitet mellan insatsen 

och målet. Beroende på vad ens syfte är med måluppfyllelseanalysen så kan man alltså välja 

utifrån två procedurer: 

1. Beskrivande måluppfyllelseanalys  

2. Förklarande måluppfyllelseanalys  

      Vid en beskrivande måluppfyllelseanalys vill man endast konstatera om det önskade målet 

har uppnåtts. Den förklarande måluppfyllelseanalysen vill nå samma slutsats som den 

beskrivande men även finna graden av kausalitet i sammanhanget. Det vill säga är det 

uppnådda målet ett resultat av de insatser som gjorts för att gynna processen eller om det finns 

andra bakomliggande faktorer som påverkat resultatet (Vedung 2009: 91f). 

Trots att målstyrningsmodellen har anklagats för att ha många brister och kanske inte kan 

klassas som en idealisk styrningsmodell så fyller den trots detta en simpel men viktig 

funktion. I ett samhälle som dagens Sverige där en uppsjö av viktiga beslut fattas och blir 

delegerade till andra utförare, krävs bestämda mål för de nya verksamheterna (Vedung 2009: 

94ff). De satta målen är uppföljningarnas utgångspunkter utav anledningen att de måste bli 

uppfyllda för att interventionens syfte ska nås. Hade verksamheter startats upp utan möjlighet 

att utkräva att vissa mål ska bli uppfyllda hade det varit svårt att strukturera arbetet. För att på 

ett simpelt sätt kunna kontrollera att de viktigaste målen faktiskt blir resultatet måste därför 

vissa mål vara konstaterade från början och i ett senare skede bli kontrollerade (Vedung 2009: 

96). 

Nackdelarna med denna styrningsmodell är dessvärre flertalet och därför kan kritik tyckas 

vara rättfärdigad. Målen som politikerna sätter är mål som ska bidra till bättre kvalitet i 

verksamheterna, dessa mål blir sedan eftersträvansvärda men inte avgörande om kvaliteten 

ska anses som acceptabel. Detta leder till ett dilemma eftersom att det är svårt att bestämma 

när kvaliteten ska klassas som dålig (Vedung 2009: 99). Andra problem som kan uppstå är 

bland annat vikarierande mål. De vikarierande målen är till för allmänheten, dessa mål tror 

gemene man att verksamheten eftersträvar trots att den har andra mål som internt är mer 

eftersträvansvärda (Vedung 2009: 99f). Att enbart mäta att målen är uppfyllda ger inget 

helhetsperspektiv av situationen. Vedung tar upp ett exempel med Columbus. Hans mål var att 

nå Indien vilket han inte lyckades med så enligt en måluppfyllelsemodell hade hans resa 
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klassats som ett misslyckande trots att han upptäckte Amerika (Vedung 2009: 101). Att 

Columbus gjorde en stor upptäckt borde inkluderas i utvärderingen då det var en bieffekt som 

skedde på grund av interventionen, det vill säga resan.  En huvudeffekt hade istället varit att 

de funnit Indien och att detta hade lett till de primära positiva effekterna som var medräknade 

i den förutsedda kalkylen (Vedung 2009: 101f). 

2.3.2 Bieffektsmodellen 

Även om otaliga timmar läggs ner på att få en bättre kunskap om vilka bieffekter som kan bli 

resultatet av en intervention är det mycket svårt att kunna tillgodogöra sig alla perspektiv i en 

sådan beräkning. Bieffekter kan vara medräknade i interventionen men de oförutsedda 

bieffekterna kan leda till osynlig ineffektivisering. Denna omedvetna påverkan är viktig att 

synliggöra för att ta del av vad som påverkas och hur det påverkas. Bieffektsmodellens 

uppgift är därför att komplettera måluppfyllelsemodellen genom att synliggöra de effekter 

som sker på grund av interventionen i form av sidoeffekter. Genom att bieffekter kartläggs får 

man en annan uppfattning om vad interventionen har resulterat i samt tar i beaktande om 

målen har uppfyllt det huvudsakliga syftet (Vedung 2009: 103). 

Det finns flertalet olika konsekvenser som kan bli effekten av att interventionen inte 

demonstreras lika bra i verkligheten som på pappret. För att en ny intervention ska fungera 

måste den implementeras på tänkt sätt för att upprätthålla förutsättningarna att utvecklas som 

den var tänkt. Trots det kan implementering under de bästa förhållanden inte garantera att 

resultatet inte innehåller osynliga bieffekter (Vedung 2009: 112). På grund av den ovissa 

utkomsten är det mycket viktigt att undersöka de verkliga effekterna, för att kunna konstatera 

vad implementeringen har gett upphov till. 

Att lämna bieffektsmodellen till intet och förutsätta att allt är bra så länge målen är uppfyllda 

så utesluter man att se processen i ett bredare perspektiv och synliggöra bieffekter av olika 

slag. I värsta fall kan detta innebära att de intentioner som var interventionens huvudsyfte 

istället leder till motsatt effekt utan att det uppmärksammas, detta kallas för pervers effekt 

(Vedung 2009: 104). Ett exempel (som vidare kommer refereras till som Intervention för 

kostnadseffektivisering)  skulle kunna vara att staten har som intention att 

kostnadseffektivisera äldreboenden, deras intervention bygger på att fler äldreboenden läggs 

på entreprenad, då de har större expertis inom effektiviseringsområdet. Efter en tid görs 

uppföljningar för att konstatera om huvudeffekten, det vill säga målet, har lyckats. Det 
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konstateras då genom måluppfyllelsemodellen att verksamheten på entreprenad har lyckats att 

effektivisera äldreboenden, och klassas då som ett lyckat genomförande. Bieffektsmodellen 

hade däremot tagit hänsyn till de oförutsedda sidoeffekter som uppkommer på grund av 

interventionen (Vedung 2009: 104f). Analyser av detta slag skulle kunna bidra till vetskap om 

att personalen får en betydligt stressigare arbetssituation som skapar utbränd personal vilket i 

slutändan leder till en större kostnad. Problematiken med perversa effekter är att de kan vara 

mycket svåra att finna då de oftast inte ligger i direktkontakt med huvudeffekten utan hamnar 

flera led från huvudeffekten (Vedung 2009: 108). 

Andra typer av utfall som inte hade uppmärksammats genom enbart användandet av den 

beskrivande måluppfyllelsemodellen skulle kunna vara nolleffekten. Nolleffekten innebär att 

resultatet har blivit lyckat men att det inte är interventionens förtjänst utan andra faktorer som 

har drivit processen. Om vi använder oss av exemplet Intervention för kostnadseffektivisering 

ännu en gång, skulle det innebära att effektiviseringen hade klassats som lyckad då 

huvudeffekten uppfyllts och därmed hade uppföljningen avslutats. Vid användning av 

bieffektsmodellen hade även en granskning gjorts för att syna de effekter, samt dess orsaker, 

som inte var förspecificerade (Vedung 2009: 105). På detta vis kan man nå en slutsats om det 

var de medvetna åtgärderna som ledde till måluppfyllelsen eller om andra inofficiella orsaker 

låg till grund för förändringen. 

2.3.3 Brukarorienterad utvärdering 

Brukarmodellen är den utvärderingsmodell som tillåter målgruppen att komma till tals, där 

klienterna får värdera den offentliga förvaltningens intervention. Brukarna står som 

värderingskriteriernas källa och de fäller omdömen om bland annat tjänstens tillgänglighet, 

kostnader, omfattning, kvalitet och effekter (Vedung 2009: 118f). Utvärderingen kan alltså 

vara antingen processtyrd eller resultatstyrd eller både och, beroende på om man väljer att 

fokusera på processer fram till slutprestation, slutprestation eller konsekvenser på utfallsnivå. 

Det vanliga är att man inkluderar alla tre aspekter i den brukarorienterade utvärderingen 

eftersom att man vill fånga upp helhetsintrycket av den offentliga verksamheten (ibid). 

Med brukare så avses de individer eller grupper som är slutmottagare av en viss offentlig 

intervention, vilken kan vara alltifrån en viss service, vara, skatt eller reglering. Det rör sig 

således om allt som den offentliga förvaltningen producerar för nyttjande av medborgare, 

både det positiva så som sjukvård men även det som kan anses något mer negativt så som 
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offentlig reglering eller skatt (Vedung 2009: 119). Under en lång tid så blev brukarna 

negligerade i utvärderingssammanhang eftersom att man då ansåg att besluten kring, och 

utformandet av, den offentliga servicen bäst fattades av politiker och professionella. Man 

utgick då från normen kring representativ demokrati och att det var på så sätt man vann 

legitimitet. Idag så är dock den brukarorienterade modellen vanlig i uppföljningarna av 

offentlig serviceproduktion, som till exempel äldreomsorg och kollektivtrafik, där man är 

beroende av sina brukare (Vedung 2009: 122). 

Det är emellertid inte så lätt att skilja på brukarorienterade och icke-brukarorienterade 

modeller. Det finns till exempel utvärderingsmodeller som fokuserar på att utvärdera hur 

många användare eller besökare en viss offentlig verksamhet har, som till exempel på 

bibliotek och museer. Då handlar det på ett sätt om brukare, men oftast sker sådana 

utvärderingar från verksamhetens (biblioteketen eller museerna) utgångspunkt och inte 

brukarnas. Personalen på museet är intresserade av att ha ett visst antal besökare, brukarna är 

det inte, och därför kan inte sådana utvärderingar räknas som brukarorienterade (Vedung 

2009: 120). För att det ska räknas som en brukarorienterad modell så måste fokus ligga på 

brukarerfarenhet eller brukartillfredsställelse: Vad tycker brukarna om kvaliteten, och hur 

upplever brukarna tillgängligheten (ibid)? 

Fördelen med den brukarorienterade modellen är att den bygger på kontakt med 

slutmottagarna. Genom antingen enkäter eller samtalsintervjuer så skapar man en 

deltagardemokratisk samt deliberativdemokratisk aspekt som hjälper till att förbättra den 

offentliga förvaltningens prestationer. Därmed får man både större brukartillfredsställelse och 

legitimitet eftersom att man tillåter brukarna vara med och påverka och ta ansvar över den 

offentliga servicens utformning. Modellen utgår alltså från ett mer brukardemokratiskt synsätt 

snarare än det tidigare representativa demokratiska synsättet (Vedung 2009: 124). Trots detta 

så finns det också nackdelar med denna utvärderingsmodell. Vedung konstaterar att mer 

brukarorienterad utvärdering leder till större kundanpassning eftersom att verksamheten blir 

tydligare inriktad på slutmottagarnas krav (Vedung 2009: 123). Men det finns också en fara 

med att behandla medborgarna som kunder på en marknad. Brukarna förväntar sig ofta den 

absolut bästa servicen samtidigt som de vill betala mindre skatt själva, vilket inte är en hållbar 

utveckling av den offentliga servicen. Detta kan leda till brukarmissnöje och politikerförakt 

vilket brukarna gärna delar med sig av i brukarorienterade utvärderingar. Därför kan man inte 

förvänta sig att brukarmodellen kan fungera som en heltäckande utvärdering av en viss 

offentlig intervention, det krävs även andra perspektiv. För att få ett mer realistiskt perspektiv 
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bör därför modellen fungera som ett komplement till andra utvärderingsmodeller, som till 

exempel målmodellen eller ekonomimodellen (Vedung 2009: 125). Detta för att denna sorts 

utvärdering ska kunna ske inom ramarna för det representativa demokratiska systemet (ibid).  
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3 Metod och Material 

3.1 Metod 

Som metod för vår uppsats har vi valt att göra en fallstudie, där vårt fall utgörs av Lunds 

kommun. Valet av fall grundar sig i att Lunds kommun är relativt stor med sin 111 666 

invånare (Nationalencyklopedin 2012, ”Lund”). Detta gör att kommunen hela tiden måste 

arbeta aktivt med att utforma en god offentlig service som brukas av många. Samtidigt som 

kommunen inte är alltför stor så att utvärderingar av en verksamhet inte blir representativ för 

hela kommunen. Den geografiska närheten till kommunen såg vi också som en fördel om 

samtalsintervjuer trots allt hade varit möjligt.  

 

Vi använder oss av kvalitativ textanalys för att systematisera innehållet av vårt material 

genom kategorisering. Detta för att kunna komma fram till vilka aspekter kommunens 

uppföljningar täcker och var de lägger fokus. Genom att kontakta Lunds kommun har vi fått 

tillgång till uppföljningar av samtliga äldreboenden som drivs av den privata utföraren 

Carema Care på uppdrag av kommunen. Då alla dessa enheter följs upp och bedöms på 

samma sätt så har vi valt att avgränsa oss till att endast använda oss av dokumentation från ett 

av dessa äldreboenden samt de gemensamma styrdokumenten. Valet av detta äldreboende 

skedde slumpmässigt och blev Fäladshöjden.  

 

Vi använder tre av Vedungs utvärderingsmodeller som verktyg för att möjliggöra 

kategoriseringar. Kriterierna för kategorierna kommer således tas från 

måluppfyllelsemodellen, bieffektsmodellen samt modellen för brukarorienterad utvärdering.  

Måluppfyllelsemodellen är central för att man ska kunna försäkra ansvarsutkrävandet i den 

parlamentariska styrkedjan. Politikerna måste kunna kontrollera att deras löften till 

medborgarna implementeras enligt direktiv på alla administrativa nivåer (Vedung 2009: 152). 

Demokratisk legitimitet bygger på att medborgarna kan kontrollera att de mål som de 

folkvalda politikerna satt upp verkligen uppfylls, denna form av ansvarsutkrävande möjliggör 
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den representativa demokratin. Därför bör måluppfyllelsemodellen vara en del av 

uppföljningarna av all offentlig verksamhet (ibid).  

 

Som beskrevs i teoridelen (avsnitt 2.3.1) så har dock måluppfyllelsemodellen sina brister och 

behöver kompletteras. Bieffektsmodellen fungerar som en utbyggnad av 

måluppfyllelsemodellen och kontrollerar även oförutsedda sidoeffekter. Eftersom att 

äldrevården är en offentlig service som påverkar många människor så är det också viktigt att 

kontrollera potentiella negativa bieffekter (Vedung 2009: 152). Detta för att man ska kunna 

sätta de positiva målen i relation till de negativa effekterna och synliggöra effekter som bidrar 

till självmotverkande (Vedung 2009: 104).  

 

En tredje modell som Vedung anser viktig för den representativa demokratin är 

ekonomimodellen. Vi håller med om att ekonomisk kontroll av offentlig verksamhet är ytterst 

viktigt, men samtidigt anser vi att denna del redan är välkontrollerad. Dessutom har mycket 

av forskningen kring offentligprivata partnerskap fokuserat på just detta område (Whitfield 

2010: 50). Därför väljer vi istället att använda oss utav den brukarorienterade modellen. Det 

beror på att den verksamhet som vi granskar är högst beroende av sina brukare, och därför 

borde man involvera brukarna i uppföljningarna för att stärka legitimiteten för verksamheten 

på entreprenad.  

 

Materialet som vi kommer använda oss av kommer möjligen att innefatta andra aspekter som 

inte passar in i de kategorier som vi har avgränsat oss till, och detta är vi väl medvetna om. 

Avgränsningen är gjord för att på ett enkelt sätt kunna systematisera innehållet enligt de 

kategorier som vi anser vara viktigast för den representativa demokratin. Om det visar sig att 

delar av vårt material innehåller aspekter som inte passar in i våra tre kategorier så kommer vi 

vara redo att ta in flera.   

 

Valet av dessa tre modeller bygger således på Vedungs resonemang angående vilka 

kontrollmekanismer som behövs för att det representativa demokratiska styrelseskicket ska 

fungera samt hur man skapar legitimitet för offentliga verksamheter (Vedung 2009: 152). Vi 

anser att Vedungs resonemang utgör en god miniminivå för vad som måste inkluderas för att 

den demokratiska styrkedjan ska fungera. Dessutom menar vi att dessa modeller som 

kategorier tillåter oss att kontrollera om kommunen tar hänsyn till fler än ett perspektiv när 

den utvärderar sina äldreboenden på entreprenad. Så som vi ser det så säkerställer 
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måluppfyllelsemodellen att det demokratiska ansvarsutkrävandet fungerar. På samma sätt ser 

bieffektsmodellen till att negativa effekter inte får möjlighet att spridas okontrollerat i 

samhället och den brukarorienterade modellen tryggar medborgarna genom att låta dem 

påverka den offentliga servicen.  

3.1.1 Kriterier 

För att en uppföljning ska kunna klassificeras som en måluppfyllelseutvärdering så måste ett 

av tre kriterier finnas med, men idealt är det om minst två finns med. För det första ska 

utfallen och effekterna mätas med kommunens egna utfallsmål, de bestämda målen fungerar 

alltså som måttstock. För det andra ska det fastställas hur stor andel av de önskade målen som 

uppfyllts. Det tredje och sista kriteriet ska mäta hur väl resultatet är en utkomst av insatsen.  

 

Det är problematiskt att tydligt avskilja måluppfyllelsemodellen från bieffektsmodellen då 

denna utgör ett komplement till den förra. Likaså är det svårt att fastställa konkreta kriterier 

som tydliggör användandet av bieffektsmodellen. Men det vi kommer leta efter är inslag av 

processer där en bredare bedömning görs som tar hänsyn till mer än de huvudsakliga målen. 

Detta skulle exempelvis kunna vara möjlighet att lämna klagomål, oanmälda besök eller 

öppna samtal med personal på äldreboenden för att kunna bidra till ett bredare perspektiv.  

 

Den brukarorienterade modellen är inte heller helt enkel eftersom det kan vara svårt att avgöra 

vilka utvärderingar som egentligen är brukarorienterade. Det finns till exempel utvärderingar 

som rör brukarna men som utgår från andra värderingskriterier (Vedung 2009: 119). Därför är 

kriteriet att utvärderingarna ska ske från brukarnas utgångspunkt, vilket betyder att det är de 

som ska värdera verksamheten. Detta kan göras på olika sätt, två exempel är att enkäter 

lämnas ut eller att man har intervjuer med brukarna där de får säga sitt (Vedung 2009: 122).  

3.2 Material 

För att kunna besvara vår forskningsfråga så har vi tagit del av Lunds kommuns 

uppföljningsmaterial av de äldreboenden som drivs på entreprenad. Förutom 

Verksamhetsberättelser så utgörs också materialet av Plan för systematisk uppföljning, 

Verksamhetsuppföljning, Sammanträdesprotokoll, Vård- och omsorgsnämndens årsanalys, en 
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rapport från Carema Care samt de två undersökningarna som kallas Brukarnas upplevelser av 

äldreomsorgen i Lund och Närståendes upplevelser av kvaliteten vid särskilda boenden för 

äldre i Lund.  

 

Detta material är tillräckligt för att kunna besvara vår frågeställning och därför avgränsar vi 

oss till att endast analysera det skriftligt dokumenterade materialet. Begränsningen beror på 

att uppföljningsdokumenten kan anses vara den viktigaste tillgången. De innehåller alla de 

delar som utgör uppföljningarna och därför det mest betydelsefulla materialet. Det är även de 

dokumenten som kommer finnas kvar och därmed vad framtida forskningsmaterial kommer 

utgöras av.  

 

En svaghet är att vi faktiskt inte vet om vi har fått ta del av all befintlig dokumentation. Vi 

bad en strateg inom kvalitet och uppföljning, över telefon, att få ta del av samtliga offentliga 

uppföljningar inom området som gjorts på senare år (2008-2012). På vår önskan skickades 

dessa till oss och därför får vi anta att vi nu har den dokumentation som finns tillgänglig. Det 

material som finns på Lunds kommuns hemsida är endast sammanställningar av de utförliga 

dokumenten som vi har fått ta del av (Fagerström & Lindgren 2009). Detta styrker att vi har 

fått all dokumentation inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

4 Resultat och Analys  

Eftersom uppföljningar är ett nödvändigt instrument inom offentliga verksamheter så finns det 

Vid granskning av Lunds kommuns uppföljningar upptäcker vi snabbt att våra kategorier 

absolut finns representerade i materialet, men att det är svårare än vi först trott att tydligt 

skilja dem åt. Många av de rapporter och redovisningar som vi tar del av är en kombination av 

alla tre kategorier, och har ibland också inslag av aspekter som våra indelningar inte täcker. 

Svårast är att skilja på de uppföljningsmoment som täcker tre kategorier på en och samma 

gång. Ett exempel på detta är den brukarundersökningen som finns. Där framgår det tydligt att 

man utgår från brukarnas värderingar, vilket gör att den är ett praktexempel av kategorin 

brukarorienterad utvärdering. Men samtidigt så finns det delar i undersökningen som tillåter 

klagomål, vilket vi kategoriserar som bieffektsmodellen. Dessutom så är en viss procent nöjda 

brukare ett av kommunens mål, därmed mäter man genom brukarundersökningar också hur 

väl verksamheten lever upp till sitt mål vilket betyder att uppföljningen även hör hemma i 

kategorin för måluppfyllelsemodellen. 

Vid närmare granskning av Lunds kommuns uppföljningsdokument är det tydligt att de tar 

hänsyn till flera aspekter i uppföljningsarbetet. Detta försvårar processen att dela in 

uppföljningsdokumenten i olika typer av modeller. Komplexiteten, av olika aspekter i en och 

samma paragraf, gör att kategori-indelningen inte alltid blir hundraprocentigt 

överrensstämmande till de kategoriseringar som vi utgår ifrån. Men då uppföljningsarbetet går 

till på ett vis som speglar realiteten måste de ideala verktygen anpassas därefter, för att de ska 

kunna utgöra våra verktyg i granskningen av uppföljningsdokumenten. Därför är det 

empiriska materialet alltid mer komplicerat än vad teorin kan ge sken av, vilket också gör 

studien av det så mycket mer intressant. Som tidigare nämnt använder vi oss av kriterierna till 

respektive kategori för att identifiera de delar som kontrolleras och följs upp. Eftersom det 

inte är enkelt att kategorisera  materialet så ges exempel från de olika dokumenten för att 

tydliggöra varför innehållet passar en viss modell och därmed avgöra vilka aspekter som 

Lunds kommuns uppföljningar täcker.  
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4.1 Redovisning av Måluppfyllelsemodellen 

I dokumentet ”Plan för systematisk kvalitetsuppföljning” (Pettersson 2011) görs inledningsvis 

en presentation av vad syftet med deras systematiska kvalitetsuppföljningar är. Redan i det 

första stycket tydliggörs det att deras uppföljningar utgår ifrån måluppfyllelsemodellen.  Det 

vill säga att kvaliteten kommer mätas och sedan konstateras det om resultatet är tillräckligt 

genom att det sätts i komparation till målet. Detta uttrycks på följande vis: 

 

Dels att säkerställa att den vård, omsorg, stöd och service som ges svarar upp mot 

fastställda mål och förväntad kvalitet, dels att säkerställa att verksamheten utgår från 

evidensbaserat arbetssätt samt följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer och 

rutiner. (Pettersson 2011: 1) 

 

      Ett annat exempel som bekräftar att användning av måluppfyllelsemodellen används är 

tydliga målsättningar, ett exempel på detta är en målsättning gällande livsmedel och att 35 

procent av inköpen ska bestå av ekologiska sådana (Vård- och omsorgsnämnden 2011: 27). 

Denna typ av målsättning är ett tydligt och följbart direktiv som är enkel att kontrollera. Dock 

finns det andra aspekter som kan utelämnas såsom att råvarorna måste transporteras långa 

sträckor istället för inköp från lokala bönder som kanske inte använder sig av ekologiska 

tillvägagångssätt. Detta skulle kunna innebära en okontrollerad bieffekt. Syftet med 

ekologiska inköp kan rimligtvis vara ett mål för att skona naturen. Men om inte 

transportsträckorna tas med i beräkningen vilket de inte hade gjort vid användning av 

måluppfyllelsemodellen, så innebär det att målets syfte inte uppfylls trots att målet gör det.  

 

För att underlätta Lunds kommun i deras uppföljningsarbete har de tillgång till ett 

dataprogram, Procapita, vari hälso- och sjukvårdsjournaler förs. Insynen i Procapita 

underlättar arbetet att grunda en uppfattning om vilka verksamheter som är i större behov av 

extrakontroll än andra, beroende på om olycksamma incidenter skett upprepade gånger.  Vid 

de oanmälda verksamhetsuppföljningarna som gjordes 2012-02-01 valdes fyra av åtta 

verksamheter ut på grund av att avvikelser hade uppmärksammats genom programmet 

Procapita.  Detta betyder att kvalitets- och uppföljningsenheten agerade på grund av att 

resultat var undermåliga. Väl på plats granskades alla de dokument som skall finnas per 

brukare (Leijon & Fagerström 2012: 1). Dokumenten bidrar till en möjlighet att följa upp 

samt kontrollera.  Vilket är nödvändigt i granskningsprocessen för att garantera exempelvis 

kvalitetet och för att kunna fastställa resultat.    
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I verksamhetsberättelserna presenteras måluppfyllelsens utformning. I olika kolumner 

presenteras både nämndens mål, verksamhetens mål, mätmetod och resultat (Westlund 2012: 

1f). Denna utformning har sina fördelar. Det blir väldigt lättöverskådligt och ger läsaren en 

heltäckande uppfattning om vad som är inkluderat. Målen från både nämndens och 

verksamhetens sida är dock emellanåt aningen otydliga, vilket lämnar dem öppna för 

tolkningar. Nedan kommer ett exempel på detta:  

 

Nämndens mål: Den enskilde brukaren ska kunna påverka innehållet i och utformningen av 

den vård och omsorg, stöd och service han eller hon har behov av. 

Verksamhetens mål: den boende skall i den mån det går vara med och planera sin vardag 

och få känna sig trygg, säker och nöjd. 

Metod: kvalitetsenkät/demoskop 

Resultat: Aktivt arbeta ned förbättringsarbete 

(Westlund 2012: 2) 

 

     Nämndens och verksamhetens mål är i samspel och de strävar mot samma riktning även 

om verksamheten inte vågar sätta målet riktigt lika högt som nämnden gör. Resultatet är att de 

arbetar aktivt med förbättringsarbete, dock framgår det inte i måluppfyllelsen hur 

förbättringsarbetet görs. Då måluppfyllelsen är specifik för Fäladshöjden och inte generell, för 

kommunens äldreboenden på entreprenad, bör det lämpligtvis framgå hur just Fäladshöjden 

arbetar för att nå måluppfyllelse. Detta borde göras för att det ska bli tydligt om vilka insatser 

som gjorts eller görs, vilket skullea vara till fördel för alla inblandade parter. Dessutom skulle 

detta möjliggöra jämförelser med andra äldreboenden samt gynna offentlighetsprincipen.  

 

Upplevs målen som oklara blir det svårare att uppnå och eftersträva dem på grund av dess 

öppenhet för tolkning. Öppenheten leder även till svårigheter med att mäta resultaten av 

verksamheters måluppfyllelse. Dels blir det svårare att ta fram en passande metod, då målen 

inte ger konkreta direktiv om vad som ska vara uppfyllt för att resultaten ska kunna klassas 

som godkända.   Då resultaten ska sättas i jämförelse mot mål som är oprecisa och otydliga 

möjliggörs variation av kvaliteten på äldreboenden samt försvårar processen att inte godkänna 

resultat. Ett oprecist mål kan leda till att andra eftersträvningar görs än de först avsedda, vilket 

betyder att syftet med att ha ett mål inte längre är lika meningsfullt. En hög målsättning 

innebär också att en del verksamheter inte kommer lyckas uppnå de satta målen, men det 
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behöver för den skull inte betyda att dessa har en dålig standard. Det blir då svårt att fastställa 

när verksamheter inte längre når upp till en kvalitet som inte kan anses vara godkänd då 

målen inte alltid innefattar minimumvärden (Vedung 2009: 99). Detta redovisas eller 

reflekteras inte över i handlingarna som vi tagit del av.  

 

För att kunna fastställa om målen har blivit nådda krävs det nyckeltal eller även så kallade 

mätetal för att kunna bedöma verksamhetens resultat. Det talas mycket om nyckeltal i 

uppföljningsdokumenten men det framgår oftast inte specifikt vad nyckeltalens egentliga 

värden är. I årsredovisningens presentation av nyckeltal hänvisas det endast till tidigare års 

resultat vilket kan tolkas som att de tidigare resultaten utgör den jämförelsepunkt som Lunds 

kommun använder för att avgöra framgångsgraden av det senaste resultatet (Vård- och 

omsorgsnämnden 2011). I verksamhetsberättelsen för Fäladshöjden finns det flera resultat 

som inte är tillräckliga för att fastställa om målen är uppfyllda (Westlund 2012: 2). Det hade 

varit till fördel om resultat från föregående år hade funnits med bredvid tabellen för att få en 

bredare perspektiv om framsteg. I årsrapporten, som är generell och redovisar fakta från 

äldreboenden som drivs i både intern och extern regi, används tidigare resultat för att 

konstatera nyckeltalens värden (Vård- och omsorgsnämnden 2011: 26). Detta system borde 

även finnas med i de enskilda verksamhetsberättelserna för att ge en bättre översikt och då 

även chans att bättre avgöra i vilket mån resultatet har lyckats nå målet.  

 

Ett av nämndens mål är exempelvis att anhörigstödet ska tillvaratas och utvecklas. När antalet 

7-30 anhöriga redovisas som resultat på detta är det svårt att utifrån det bedöma om det 

resultatet är bra eller dåligt, då det saknas värden att ställa resultatet mot som exempelvis 

siffrorna från tidigare år (Westlund 2012: 2). Syftet med denna uppsats är inte att definiera 

vad målen bör innefatta, det ligger utanför avgränsningen. Anledningen till att okonkreta mål 

i offentliga verksamheter och dess sammanhang här problematiseras är endast för att 

synliggöra dem och understryka hur viktigt det är med tydliga målsättningar för att 

måluppfyllelseanalysen ska bidra med den avsedda funktionen. 

 

Vid användning av måluppfyllelsemodellen finns det olika delar som kan tillämpas, den 

förklarande och den beskrivande. I de dokumenten som vi har granskat, finns det inget som 

tyder på att kommunens uppföljningar använder sig av den förklarande modellen. Det vill 

säga att inga granskningar tar reda på om de insatser som görs faktiskt är det som bidrar till de 

önskade förändringarna, vilket var insatsen syfte, eller om det finns andra faktorer som bidrar 
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till förändringen. Om inga granskningar görs som fastställer kausaliteten finns det risk för att 

insatser kvarstår trots att de inte bidrar med det önskade eller till och med kan orsaka 

oönskade effekter (Vedung 2009: 92f).    

 

4.2 Redovisning av Bieffektsmodellen 

Det som först kunde antas vara svårast att identifiera var just kontrollen av oavsedda 

bieffekter, men det visade sig vara en relativt stor del av de kontrollmekanismer som används. 

Det mest problematiska med bieffektsmodellen är att bestämma vilka värderingskriterier som 

ska användas vid bedömningen, eftersom att de förutbestämda målen inte är tillräckliga för att 

fånga in oförutsedda effekter. Vedung hävdar därför att en väg ut ur problemet är att först 

enbart lokalisera bieffekterna och sedan låta andra värdera dem (Vedung 2009: 114). Det finns 

flertalet mekanismer i Lunds kommuns uppföljningsarbete som fungerar för att göra just 

detta. 

Åtgärder som ger möjlighet för brukare, anhöriga och personal att lämna klagomål är ett 

exempel för hur man kan lokalisera oförutsedda effekter. Både i brukarundersökningar, 

rapporter från verksamhetschefen och verksamhetsuppföljningar anges och analyseras de 

klagomål som framkommit. Där får man alltså chansen att kommentera på vad man vill och 

behöver därmed inte hålla sig inom målområdet. Ett exempel på detta är från en av de 

rapporter som Carema Care lämnat till kommunen. Där har en boende både anmält klagomål 

om vantrivsel samt kommenterat att ”salladen innehåller för lite tomater” (Westlund 2011: 2), 

vilket visar på att allt från litet till stort får utrymme där.  Ett ytterligare exempel är från den 

brukarundersökning som genomfördes år 2009 där brukarna gavs möjligheten att lämna så 

kallade öppna svar, och då även eventuella klagomål. Där framgick allt från att fönsterputs 

borde ingå i städpaketet till att personalen ofta är stressad och att det skapar otrygghet med för 

stor rullans bland personalen (Vård- och omsorgsförvaltningen 2009: 23). 

Det kan tyckas irrelevant att rapportera om för få tomater i salladen när man ska kontrollera 

en interventions möjliga bieffekter, men faktum är att det är friheten i att rapportera vad man 

vill som gör klagomål till en viktig kontrollfunktion. Om det rapporteras att brukarna tycker 
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att personalen är för stressad så kan kommunen sedan spåra det till en tidigare intervention, 

och därmed kan man väga den effekten emot de positiva, förutsedda effekterna. 

Carema Care är också skyldig att rapportera eventuella avvikelser som inträffat i 

verksamheten till kommunen. I sammanställda rapporter där Carema Care redogör för hur 

verksamheten ligger till i relation till kommunens mål så rapporteras även dessa avvikelser. 

Bland annat rör det sig om hur många brukare som ramlat under avsedd period, men även om 

personalen glömt ge medicin någon gång (Westlund 2011: 1). Det är såklart viktigt att 

rapportera när någonting gått fel, så är det på de flesta arbetsplatser, men denna 

avvikelserapport gör det också möjligt att se samband mellan interventioner och ökning eller 

minskning av avvikelser. Om personalen på äldreboendet börjar missa att ge medicin oftare än 

de tidigare gjort så är det möjligt för kommunen att processpåra tillbaka till tidigare 

interventioner. 

De övriga delarna av kommunens uppföljningar som kan kategoriseras som bieffektsmodellen 

är av ett annorlunda slag än de tidigare. Gemensamt är att de kontrollerar för möjliga 

bieffekter inom de olika målområdena. Om kommunen misstänker på något sätt att 

verksamheten inte lever upp till de ställda kvalitetskraven, och de sammanhörande målen, så 

kan tjänstemännen göra vad kommunen kallar för fördjupade granskningar, särskilt riktade 

uppföljningar eller tillsynsbesök (Pettersson 2011: 3). I mars 2012 genomförde kommunen ett 

oanmält tillsynsbesök på Fäladshöjden, även kallat verksamhetsuppföljning, efter att 

verksamheten anmälts enligt Lex Sarah två gånger under år 2011. Vid ett sådant besök 

kontrollerar tjänstemännen att verksamheten sköts på ett sätt som faller inom kvalitetsramen 

genom att granska dess olika delar på plats. Då tittar man till exempel på om dokumentation 

sker enligt regler, om lokalerna ser ut som de ska och så talar man även med brukare och 

personal. Där finns då chans för tjänstemännen att själva se eventuella negativa bieffekter, 

men också chansen att höra brukarnas och personalens upplevelser av verksamheten (Leijon 

& Fagerström 2012). Det är rimligt att anta att om någonting inte stod rätt till så skulle det 

komma fram då. I samband med besöket talade man också med verksamhetschefen och denne 

hjälpte till att rapportera om förväntade bieffekter. Då personalen på äldreboendet nu måste 

dokumentera händelser i två datasystem, både kommunens och Carema Cares, så finns en 

ökad risk för att personalen glömmer bort att dokumentera i något av systemen (Leijon & 

Fagerström 2012: 4). Detta är ett tydligt exempel hur samtal med verksamhetsinblandade kan 

hjälpa till att lokalisera potentiella bieffekter. 
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Vid fördjupad granskning och särskilt riktade uppföljningar har kommunen tillfälle att rikta in 

sig på ett specifikt målområde som de misstänker inte lever upp till den önskade målen 

(Pettersson 2011: 3). Även fast man då mäter utfall med hjälp av de avsedda målen, vilket hör 

hemma i måluppfyllelsemodellen, så ser man även över vad som skett istället för 

måluppfyllelsen. I materialet fanns dock endast rapporten från det tidigare nämnda 

tillsynsbesöket, som Lunds kommun själv kallar för verksamhetsuppföljning. Därför får det 

antas att det oanmälda tillsynsbesöket fungerat som en gemensam åtgärd för dessa tre 

tillvägagångssätt, och att vidare fördjupad granskning inte ansetts nödvändigt.  

4.3 Redovisning av den Brukarorienterade 

Utvärderingen 

Genomgående för hela materialet är det stora fokus som ligger på just brukarna. Det 

bakomliggande syftet med de flesta målen är att hela tiden upprätthålla en god 

levnadsstandard för de äldre och det framgår att det är det som är verksamhetens drivkraft. 

Några exempel på detta är målen som säger att ”[v]ård, omsorg, stöd och service ska utföras 

så att brukarna är nöjda” och ”[d]en enskilde brukaren ska kunna påverka innehållet i och 

utformningen av den vård och omsorg, stöd och service han eller hon har behov av” 

(Westlund 2012: 1f). För att säkerställa dessa mål så måste brukarorienterade utvärderingar 

genomföras, vilket Lunds kommun också gjort på flertalet sätt. 

En av de mer omfattande brukarundersökningar som kommunen gjort är från 2009 och 

brukarna har där fått värdera flera olika delar av verksamheten utifrån en skala från ett till tio. 

Tillvägagångssättet man valt är att dela ut enkäter som brukarna fått fylla i, och sedan har man 

sammanställt och analyserat resultatet (Vård- och omsorgsförvaltningen 2009: 4). Exempel på 

delar av verksamheten som brukarna värderat är om de känner sig trygga med den vård och 

omsorg som finns tillgänglig, om vården utgår från deras önskemål, om man känner tillit till 

personalen samt om man anser sig ha en stimulerande vardag (Vård- och 

omsorgsförvaltningen 2009: 13ff). Detta är ett väldigt tydligt exempel av den 

brukarorienterade kategorin, och också den del av materialet som varit lättast att placera. Här 

är utgångspunkten brukarna och de har själva fått värdera den verksamhet som de är en del av. 

Det finns även andra kontrollmekanismer som tillåter brukarna själva att värdera 

verksamheten. Bland annat så finns det boenderåd där man genom mötesform får chans att 



 

 23 

dela med sig av och ta del utav brukarnas upplevelse av servicen. Då talar personalen och en 

särskild äldrepedagog med de boende om deras önskemål och erfarenheter och sedan 

protokollför man de behandlade ärendena (Westlund 2012: 1). Detta är såklart ett väldigt bra 

sätt för att fånga upp åsikter och tankar om verksamheten innan ett större missnöje uppstår. 

Samtidigt är det också ett bra tillvägagångssätt för att kontinuerligt kontrollera hur brukarna 

upplever kvalitetsnivån. Ett ytterligare moment som används för att kontrollera 

brukartillfredsställelse är att kommunens tjänstemän själva går ut i verksamheten och talar 

med brukarna. Då får man direktinsyn i brukarnas upplevelser vilket gör att kommunen 

verkligen kan verifiera att Carema Cares rapporter stämmer överens med verkligheten. Vid 

det tidigare nämnda tillsynsbesöket talade tjänstemännen med brukarna vilka fick chans att 

uttrycka sig om allt från måltider till boende (Leijon & Fagerström 2012: 3).   

Dessa uppföljningsprocesser må vara tydliga i sin brukarorienterade karaktär men de fyller 

även andra funktioner. Att tillåta brukarna delta i uppföljningsarbetet bidrar till en större 

möjlighet att lokalisera eventuella bieffekter, ju fler perspektiv som tillåts göra sig hörda i 

utvärderingarna ju fler aspekter täcker man. Dessutom fungerar brukarundersökningarna 

också som ett led i utvärderingen av måluppfyllelse eftersom att brukartillfredsställelse är ett 

av kommunens uttalade mål. Detta gör att ett uppföljningsmoment inte helt enkelt kan 

kategoriseras som endast en kategori, inte ens de som uppfyller alla Vedungs kriterier för just 

den modellen. Men om Lunds kommun lyckas täcka flera aspekter i ett och samma moment 

så finns det egentligen ingen anledning att önska att de gjort uppföljningarna på ett annat sätt. 

4.4 Redovisning av Övriga Kategorier 

De delar av materialet som har presenterats kan på ett eller flera sätt kunnat placeras in i våra 

kategorier enligt förutbestämda kriterier. Men det finns även delar i materialet som är mer 

svårplacerade och som hör till andra utvärderingsmodeller.  

4.4.1 Intressentmodellen 

Ett exempel på en sådan uppföljning som hör till en annan utvärderingsmodell är den 

undersökning som kommunen genomfört av anhörigas upplevelser av verksamheten. 

Uppföljningen kallas för ”Närståendes upplevelser av kvaliteten vid särskilda boenden för 
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äldre i Lund” (Vård- och omsorgsförvaltningen 2008) och det är alltså de anhöriga som fått 

värdera och bedöma servicen genom enkäter. Eftersom att man i denna uppföljning utgår från 

andra värderingskriterier än de för brukar, mål- och bieffektsmodellen så kunde vi enkelt 

avgöra att det här rör sig om en annan kategori. Däremot platsar undersökningen i Vedungs 

intressentmodell. Denna utvärderingsmodell liknar den brukarorienterade men 

bedömningskriterierna utgörs av ”förhoppningar och farhågor hos interventionens berörda” 

(Vedung 2009: 125). Förenklat kan man säga att intressentmodellen tar hänsyn till alla som på 

något sätt påverkas av interventionen, det kan således vara allt från anhöriga till 

underleverantörer (Vedung 2009: 127). 

På samma sätt som den brukarorienterade utvärderingen även har aspekter som passar in i 

mål-och bieffektsmodellerna, så har även intressentmodellen det. Det betyder att Lunds 

kommuns anhörigundersökningar fyller flera funktioner på samma gång. Eftersom att 

värderingskriterierna utgår från de anhöriga så är det en tydlig intressentmodell, men eftersom 

att invlovering av anhöriga i verksamheten är ett av kommunens mål så kan det även ses som 

ett i led i måluppfyllelsemodellen. Dessutom så tillåter man ännu en grupp dela med sig av 

tankar och idéer kring servicen, vilket gör det lättare att lokalisera eventuella bieffekter. 

4.4.2 Lagar och Förordningar 

Som tidigare nämnt så inkluderas lagar och förordningar i uppföljningsdokumenten, däribland 

”[a]vtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV)” 

(Pettersson 2011: 3). Lagarna är svåra att placera i någon av våra kategorier och kan inte 

heller placeras i någon annan av Vedungs utvärderingsmodeller. Det kan tyckas att de borde 

gå att placera  i måluppfyllelsemodellen då de är eftersträvansvärda mål, att lagar och regler 

följs, men då de inte är mål utifrån Lunds kommun utan Sveriges rikes lagar kan de inte 

placeras i den modellen. Denna typ av uppföljning är svårplacerad i någon av Vedungs 

modeller men det ska ändå uppmärksammas att det finns kontrollmekanismer som tyder på att 

kommunens uppföljningsarbete inkluderar den kontroll som lagarna kräver (Ibid).  Ett 

exempel på detta är att det finns protokoll på inträffade sammanträden mellan beställare och 

utförare vilket lagen om offentlig upphandling kräver (Vård- och omsorgsnämnden & Carema 

Care 2011).  

4.4.3 Ekonomimodellen 
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Det finns flera exempel i dokumenten som tyder på att de ekonomiska aspekterna 

kontrolleras. Att kontroll inom detta område redan finns var förväntat redan innan 

granskningen av Lunds kommuns uppföljningsmaterial. Dels på grund av privata aktörers 

eftersträvningar av ekonomisk effektivisering, vilket gör ekonomisk kontroll nödvändigt. Dels 

på grund av den tidigare forskningen som vi tagit del av där flera forskare konstaterat att 

forskningen inom offentligprivata partnerskap mestadel har utgjorts av just ekonomiska 

modeller och inte tagit andra aspekter i beaktande (Hellowell & Pollock 2010: 31). Med 

anledning till vårt medvetna val kommer vi inte gå närmre in på den ekonomiska modellen 

mer än att vi konstaterar att Lunds kommun använder sig av uppföljningar som även 

kontrollerar de ekonomiska delarna (Vård- och omsorgsnämnden 2011: 44f).  
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5 Diskussion 

Efter att problemen inom äldrevården väckt stor debatt kring kvaliteten av offentliga 

verksamheter på entreprenad, så bar vi som så många andra på en negativ föreställning om 

hur granskningar av äldreboenden fungerar. Till vår glädje erkänner vi oss vara motbevisade. 

Kommunens uppföljningar av äldreboenden utförs på ett likartat sätt oberoende av om de 

drivs internt av kommunen eller av en extern aktör och täcker ett brett spektrum av 

uppföljningsområden. Uppföljningsmaterialet har påvisat ett ständigt engagemang för att 

driva denna typ av verksamheter framåt.  

Det uppföljningsmaterial som vi tagit del av har visat sig innehålla aspekter från många av 

Vedungs modeller, vilket visar att Lunds kommun granskar det mesta som borde kontrolleras i 

uppföljningar av offentliga verksamheter. Däremot upplevs uppföljningarna aningen 

ostrukturerade trots att kommunen själv gärna vill se dem som välstrukturerade (Vård- och 

omsorgsnämnden 2011: 4). Samma information redovisas och rapporteras i flera olika 

dokument vilket gör arbetet kring utvärderingarna mer ineffektivt än om var sak hade sin 

plats. Lena Lindgren, fil.dr. i statsvetenskap och docent i offentlig förvaltning, säger som så 

att ”[a]v någon anledning tycks många vara beredda att satsa omfattande resurser på att låta 

granska den egna verksamheten utan att ha gjort klart för sig vare sig vilka frågor man vill få 

svar på eller vad resultatet ska användas till” (Lindgren 2006: 21).  

Detta skulle kunna vara fallet för Lunds kommun eftersom att man där ser en genuin vilja att 

följa upp sina verksamheter på entreprenad. Men samtidigt ger det något ofokuserade 

uppföljningsmaterialet en misstanke om att kommunen inte riktigt vet varför. Det 

övergripande syftet som Lunds kommun anger för sina uppföljningar är just att försäkra 

måluppfyllelse och att lagar och förordningar följs, vilket är ett relativt tydligt syfte 

(Pettersson 2011: 1). Men i många av de enskilda uppföljningarna anger man att fokus ligger 

på att kvalitetssäkra verksamheten (Westlund 2012: 1). Termen kvalitetssäkra går odefinierad 

genom dokumenten och därför blir uppföljningarna ibland generella beskrivningar istället för 

fokuserade åtgärder för att besvara en speciell fråga. Om tjänstemännen på kommunen istället 

hade ett tydligt syfte och en klar plan över vad just en specifik uppföljning ska leda till, så 

skulle de antagligen kunna föra arbetet på ett mer effektivt sätt. Vilket skulle vara en enorm 



 

 27 

fördel för både tjänstemännen på vård-och omsorgsförvaltningen men också för de 

verksamheter som följs upp.  

 

Efter vår granskning anser vi det även relevant att ta upp om det kan bli för mycket kontroll 

av denna typ av verksamheter. I årsredovisningen tar ordförande  Lars Johansson upp denna 

fråga och framställer kontrollverksamheten som ”paranoid” (Vård- och omsorgsnämnden 

2011: 4) och att för hård kontroll i verksamheten istället försämrar och leder till att ingen vill 

arbeta under så hårt kontrollerade förhållanden. En hårt kontrollerad verksamhet kan leda till 

försämrad självkänsla hos personalen på grund av de signaler som sänds om att man inte litar 

på dem. Personalen som är verksamma på äldreboendena besitter professionalism inom 

området som borde tillvaratas. Detta är en aspekt som både Johansson och Lindgren 

understryker (Lindgren 2006: 108ff) (Vård- och omsorgsnämnden 2011: 4). Självklart måste 

offentliga verksamheter kontrolleras men kontrollen ska inte bidra till förtryck som innebär att 

personalen känner konstant övervakning och rädsla för snedsteg. Vikten av kontroll har vi 

tidigare lyft fram men hur den kontroll ska ske borde diskuteras mer. Bäst skulle det 

antagligen vara om kommunens tjänstemän tillsammans med verksamhetens personal 

utformade rutiner för kontroll och uppföljning som alla kunde vara nöjda med. Det skulle 

skapa mer arbetsglädje för både tjänstemän och personal, vilket troligtvis skulle leda till bättre 

kvalitet av hela verksamheten.  

Till sist vill vi också förtydliga att denna uppsats kan komma att bli som mest värdefull om 

den används i ett jämförande syfte. Om en sådan här granskning gjordes av Sveriges alla 

kommuner så skulle man sedan kunna jämföra hur stora skillnaderna är i kontrollen av 

äldreboenden på entreprenad. Detta är viktigt för att försäkra att all offentlig service av denna 

typ lever upp till samma standard, men också för att lära sig mer om hur uppföljningar görs på 

bästa sätt. Som vi nu sett så är personalen på Fäladshöjden missnöjda med de alldelles för 

överdrivna kontrollerna (ibid). Kanske har någon annan kommun hittat ett bättre sätt att 

säkerställa verksamhetens kvalitet och vidareförbättring. Utbyte av erfarenheter verksamheter 

emellan hade kunnat leda kvalitetsutvecklingen i rätt riktning. Då en lösning som fungerar för 

ett äldreboende inte är lösningen för alla bidrar en enkel sak som kommunikation till 

utveckling för fler. Kommunikation av detta slag hade gynnat stimulansen till utveckling för 

verksamheten som helhet och påskyndat förbättringar.  
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