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Förutsättning för 
Strukturell 

empowerment

Empowerment för 
personalen

Empowerment för 
omsorgstagarna

Låg möjlighet till 
empowerment för 
personalen → Låg 

för 
omsorgstagarna 

också.

I Sverige lägger vissa kommuner ut särskilt boende för 
äldre (SÄBO) på entreprenad genom 
upphandlingsdokument, där privata aktörer ”tävlar” 
om att vinna upphandlingen (Feltenius, 2017).

Flera kommuner arbetar utifrån personcentrerad 
omsorg för omsorgstagarnas empowerment och 
välbefinnande. Detta ställer samtidigt krav på vård- och 
omsorgspersonalen. Det finns en ökad tidspress och 
minskat handlingsutrymme för personal inom SÄBO 
(Storm & Stranz, 2018). 

Parallellt utgår kommuner från en jämlikhetsambition
i lagstiftning och policydokument.  Är jämlik omsorg och 
tävling mellan aktörer förenligt?
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Vi fann att samtliga kommuner lyfte omsorgstagarnas empowerment i upphandlingsdokumenten. 
Dokumenten ställde flera krav på personalen, men berörde knappt personalens empowerment. 

Kommunerna skiljde sig åt i hur utförarna tävlade om att vinna upphandlingar.

Bakgrund

I. Undersöka 

förutsättningarna för 

empowerment för 

personal och 

omsorgstagare på 

SÄBO, utifrån 

upphandlingsdokument.

II. Jämföra upphandlingar 

mellan olika kommuner 

utifrån ambitionen om 

jämlik omsorg.

Avhandlingens 
helhet

Marknadisering av 

särskilt boende för 

äldre: Personalens 

psykosociala 

arbetsmiljö, 

förtroende och 

välbefinnande under 

olika regiformer

Finns det skillnader
mellan olika 

regiformer gällande 
personalens 

arbetsmiljö och 
välbefinnande?

Syfte

➢ Skillnader i och mellan kommunala 
upphandlingar innebär huvudbry för 
ambitionen om en jämlik omsorg mellan 
aktörer och kommuner.

➢ Eftersträvansvärt att införa fler principer som 
berör personalens arbetsmiljö i dokumenten.

➢ Förbättrade utvärderingar och uppföljningar av 
principer i upphandlingar? 

Slutsatser

Tre kommuner

Sju upphandlingar

Innehållsanalys:

Möjlighet till 
empowerment →

Information, Stöd, 
Resurser, Utveckling 

och makt

Laschinger et al. 2010
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