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Abstrakt 
  
Författare: Nanor Amirians 

Titel: Hur gör småföretagen? -HVB hem för ensamkommande barn 

Handledare: Yohanan Stryjan 

  
HVB-hem för ensamkommande barn erbjuder boende och vård för barn och ungdomar som kommer 

till Sverige utan vårdnadshavare. Det är ett område som upplever en snabb tillväxt på grund av det 

ökande antal ensamkommande barn. Kommuner är köpare av HVB-platser och inköp av dessa görs 

vanligtvis genom offentliga upphandlingar. Det finns dock många småföretag på marknaden som 

inte deltar i upphandlingar. Bara 7% av småföretag deltar i upphandlingar inom vård och 

omsorgsbranschen. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka alternativa strategier småföretag tillgriper 

för att få placeringar. 

  
Ett urval av sex HVB-företag verksamma i Stockholm gjordes genom att utesluta större företag baserat 

på definitionen av företagens storleksklasser. Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 

dessa företag. Förutom sex HVB-företag har en HVB konsult kontaktats för att få en helhetsbild om 

hur det är för småföretag på marknaden.  

  
Den teoretiska ramen som används för att bättre förstå upphandlingar är New Public Management som 

förklarar att den offentliga sektorn har adopterat element ifrån den privata sektorn och som följd har 

modeller av ut-kontraktering utvecklats. Teoriramen omfattar också marknadsföring och företagens 

strategiska val. 

  
Undersökningen visar att en tuff marknadsföring och ett gott rykte genom goda resultat kan vara 

nyckelelementen i verksamheten av småföretag i den undersökta branschen. Kontaktnät, gott resultat 

och goda relationer med socialtjänstens handläggare tycks vara avgörande för överlevnaden hos 

småföretag. Det visar sig också att småföretag upplever att de har en familjeliknande verksamhet som 

gör de unika och marknadsförbara. 
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 Abstract 
     
Author: Nanor Amirians 

Title: How do the small businesses do? - HVB homes for unaccompanied children 

Supervisor: Yohanan Stryjan 

  
HVB-homes (Home for health and care) for unaccompanied minors offer accommodation and care for 

children and young people who come to Sweden without a guardian. It is a growing industry because 

of the rising number of unaccompanied minors. The state and the municipalities are the buyers of 

HVB-places and purchase of these places are usually done through public procurement. However, 

there are many small companies in the market who do not participate in procurement processes. Only 

7% of small businesses participate in procurements in the health care industry. This thesis aims to 

examine alternative strategies small businesses resort in order to obtain placements. 

  
A selection of six HVB-companies operating in Stockholm was made by excluding the larger 

companies based on the definition of corporate size classes. Six semi-structured interviews were 

conducted with these companies. In addition to the six HVB-companies, a HVB-consulting firm has 

been contacted to obtain an overview of how the industry is treating small businesses in the market. 

  
The theoretical framework used to better understand public procurement is New Public Management, 

which explains that the public sector has adopted elements from the private sector and as a result 

models of outsourcing have been developed. Theoretical framework also covers marketing and 

corporate strategic choices. 

  
The study shows that a tough marketing, good results and good reputation can be the key elements in 

the operation of small businesses in this industry. A network of contacts and good relations with social 

officers can be crucial for the survival of small businesses. It also shows that small businesses feel that 

they have a family-like function, which makes them unique and marketable.  
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Förkortningar!!

HVB – Hem för vård och boende 

IVO – Inspektionen för vård och omsorg 

PUT- Permanent uppehållstillstånd 

 

Lagar!

LOU – Lagen (2007:1091) om offentliga upphandlingar 

SOL – Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Definitioner!

Några definitioner är direkt tagna ifrån 2 kap i Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

 

Ramavtal- Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och 

en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod (LOU 2 kap. 15 §). 

 

Direktupphandling- Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form 

(LOU 2 kap. 23 §). 

 

Förhandlat förfarande eller enkel förfarande - Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den 

upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en 

eller flera av dem (LOU 2 kap.9 §). 

Entreprenad- en verksamhet som kommunen har överlämnat till en enskild utförare (IVO 2013). 

! !
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1. Inledning!
!

1.1 !Introduktion!
HVB står för Hem för vård och boende och är behandlingshem för vuxna och ungdomar som saknar 

boende eller omsorg (Statens Institutionstyrelse, 2014). Idag finns det 1380 HVB i hela Sverige varav 

770 drivs privat och 136 av dessa är verksamma i Stockholms län (Nationella HVB-registret, 2014). 

De resterande 610 drivs antingen av kommun eller entreprenad då privata utförare tar över kommunalt 

verksamhet i viss mån (Om boende, 2013). Kommuner betalar ca 4,5 miljarder kronor till HVB per år 

(Borgnäs, 2009). Det finns många målgrupper, inriktningar och verksamhetstyper som olika hem 

specialiserar sig på. Det finns hem som är enbart för pojkar eller för flickor. Det finns hem som är 

inriktade för barn eller ungdomar som har beteende- eller missbruksproblematik, brottslighet eller hem 

för ensamkommande barn (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). I denna uppsats kommer HVB 

för ensamkommande barn att vara undersökningsområdet.  

  
Migrationsverket har konstaterat att det kom 7 049 ensamkommande barn till Sverige år 2014, vilket 

visar en ökning med 80% jämfört med året innan, då siffran var 3 578. Det är också intressant att 

nämna, för att se ökningen, att år 2004 hade bara 388 ensamkommande barn sökt asyl. Dessutom 

beräknas att omkring 8000 barn kommer att söka asyl i Sverige 2015 (Migrationsverket, 2015). 

Migrationsverket betalar ut ersättning för placeringar för dessa barn till kommuner med 1900 kr/dygn 

(Migrationsverket, 2014). 

  
Platser på HVB köps av kommuner. För att göra dessa inköp använder kommuner sig av offentliga 

upphandlingar som styrverktyg både vid inköp och uppföljning, men upphandlingar visar sig vara 

lättare för större företag än små. Offentliga upphandlingar kräver mycket administrativa resurser som 

många småföretag inte besitter (Ohlson, 2014). 

  
Att det är svårt för småföretag att delta i upphandlingar är ett mycket diskuterat ämne. I 

undersökningar genomförda av Företagarna tycker 71% av småföretag att det finns mycket irrelevant 

information i upphandlingar och 50% deltar inte på grund av det (Företagarna, 2012). Enligt Nuteks 

(Verket för Näringslivsutveckling) rapport, på Konkurrensverkets uppdrag, deltar 12,5% av 

småföretag i upphandlingar och 9,3% erhåller minst ett kontrakt (Jönsson, 2009). Detta innebär också 

att mer än 90% av småföretag är verksamma utan kontrakt. Undersökningar visar att bara 12% av 

småföretag någon gång har varit med i upphandlingar, inom vård och omsorgssektorn är denna siffra 

7% (Molander, 2009).  



!

!

9!

  
En beräkning av antal företag verksamma i Stockholm i respektive storleksklass har gjorts i 

förberedelsen för denna studie. Detta gjordes för att se hur storleksklasser är fördelade. Enbart HVB-

företag för ensamkommande barn drivna i egen regi i Stockholms län finns i denna uträkning (se 

Diagram 1). Fördelningen av storleksklasser gjordes utifrån Europeiska kommissionens definition av 

företagens storleksklasser (se Tabell 1). Uppgifter om företag hämtades ifrån Nationella HVB-registret 

och olika sökmotorer så som hitta.se och foretagsfakta.se. 

 

 
Diagram!1.!Andel&och&Storleksklass&av&HVB4företag&i&Stockholms&län.&

Källa:&Inspektionen&för&vård&och&omsorg,&2014.&(Egen&illustration). 
 

 
Tabell!1.&Storleksklasser.&

Källa:&Europeiska&kommissionen&(2006).&

!

Storleksklass Omsä!ning Antal Anställda

Mikroföretag 2 miljoner Euro <10 anställda 

Småföretag 10 miljoner Euro <50 anställda

Medelstora företag 50 miljoner Euro <250 anställda

Stora företag < 50 miljoner Euro >250 anställda
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Beräkningen visar att den största andelen av HVB-företag i Stockholm är mikroföretag och små 

företag. Tillsammans motsvarar de 54% av alla företag i Stockholm. Härefter kommer mikro- och 

småföretag sammanfattas under benämningen småföretag. 

! !
Att småföretag har en gynnsam miljö är viktigt för landets tillväxt. En anledning är att 99% av 

Sveriges företag är småföretag. “Om antalet småföretag som deltar i offentlig upphandling ökar leder 

det, på ett naturligt sätt, till att konkurrensen på marknaden tas tillvara på ett bättre sätt” 

(Kammarkollegiet, 2011). Det finns också argument som att småföretag är arbetsskaparna, fyra av fem 

arbetstillfällen anses komma ifrån småföretag (Företagarna, 2013). Därför är det viktigt att skapa bättre 

förutsättningar för småföretag att delta i upphandlingar. 

! !
Undersökningar eller information om hur företag som inte deltar i upphandlingar får uppdrag av 

kommuner återfanns inte vid uppsatsens litteraturgenomgång. Däremot fanns det många 

undersökningar om varför småföretag inte deltar i upphandlingar. Företagarna har år 2011 och 2012 

gjort undersökningar kring det och undersökningens huvudsakliga slutsats har varit att småföretag 

tycker att det är för krångligt. Siffrorna skiljer sig någorlunda men slutsatserna är de samma i båda 

undersökningarna (Företagarna, 2011; Företagarna, 2012). 

  

1.2 !Forskningsfråga!
För att sammanfatta det som gör forskningsfrågorna aktuella och intressanta så är det värt att förtydliga 

att alla HVB hem får placeringar från den offentliga sektorn. 54% av alla HVB-företag för 

ensamkommande barn i Stockholm är små och det inte är många småföretag som deltar i 

upphandlingar enligt tidigare undersökningar. Om så många småföretag inte deltar i upphandlingar hur 

får de i så fall placeringar av offentliga sektorn? Hur förhåller sig småföretag till upphandlingar? Hur 

är det att vara ett småföretag på HVB-marknaden?  Dessa är frågor som inte finns besvarade i tidigare 

forskning därför är dessa intressanta att undersöka.  

! !

1.3 !Syfte!
Syftet med denna uppsats är att förstå varför småföretag inte deltar i upphandlingar och vilka 

alternativa strategier de tillgriper för att få placeringar. 

! !
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1.4 !Avgränsningar!
Med tanke på det ökade antal ensamkommande barn som kommer till Sverige så är HVB för 

ensamkommande barn både ett intressant och aktuell område. Därför avgränsas uppsatsen till mikro- 

och småföretag som äger HVB hem för ensamkommande barn, både asyl- och PUT- boende inom 

Stockholms Län1. Avgränsningen till Stockholms län är ett bekvämlighetsurval. Studien undersöker 

endast HVB hem som är drivna i egen regi. 

  

1.5 !Processer,!ansvarsområden!och!system!på!HVBNmarknaden!

De moment som redovisas i detta avsnitt är viktiga för att få en helhetsbild av processer som samspelar 

för att ett ensamkommande barn ska nå ett HVB-hem. Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första 

delen behandlar barnets väg till HVB-hem det vill säga från ankomst till Sverige till PUT- boende. 

Den andra delen behandlar fördelning av ansvar mellan myndigheter, det vill säga hur kommunens och 

HVB-hemmens samarbete går till samt vilka andra aktörer som finns i systemet. Den tredje delen 

handlar om offentliga upphandlingar av HVB och upphandlingsprocesser. !

! !

1.5.1 Placeringsprocess!vid!ankomst!till!Sverige!till!HVB!

När barnet ger sig till känna till Migrationsverket, Polisen eller en annan myndighet måste 

Migrationsverket anvisa barnet till en kommun som de har överenskommelse med 2. Myndigheternas 

ansvar börjar med att Migrationsverket gör en prognos och beräkning av behov för boende platser för 

ensamkommande barn. Utifrån prognosen så tecknar Migrationsverket överenskommelser med 

kommuner om mottagande av barnen. Medan en anvisningskommun ordnas får barnet ett tillfälligt 

boende i ankomstkommunen, det vill säga i den kommun som barnet har givit sig till känna. Efter att 

barnet/ungdomen anvisats till en kommun ansvarar anvisningskommunen för beslut om boende till 

barnet. Medan asylprövningen pågår placeras barnet på ett så kallat asylboende eller familjehem. Om 

barnet/ungdomen ännu inte har fyllt arton när uppehållstillstånd beviljas, måste kommunen placera 

barnet på ett PUT-boende eller familjehem (permanent uppehållstillstånd), det vill säga hem för barn 

som har beviljats uppehållstillstånd. Ibland kan samma hem ha både asyl- och PUT-boende (se 

Diagram 2) (Backlund, Eriksson, von Greiff, Nyberg, & Åkerlund, 2014). 

 
Förutom de ovannämnda stegen finns det också andra sociala aspekter som inte finns med eftersom 

dessa inte berör uppsatsens syfte och frågeställning. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1&Läs&mer&om&asyl4&och&PUT4boende&i&1.5.1&Placeringsprocess&från&ankomst&till&Sverige&till&HVB4hem&
2 Läs&mer&i&1.5.2&Myndigheternas&ansvarsområden 
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!
Diagram!2.&Placeringsprocess&vid&ankomst&till&Sverige&till&HVB&

Källa:&Backlund,&Eriksson,&von&Greiff,&Nyberg,&&&Åkerlund,&2014.&(Egen&illustration&&&sammanfattning).&
&

1.5.2 Myndigheternas!ansvarsområden!

Från och med 2006 tog kommunerna över ansvaret för ensamkommande barns omhändertagande från 

Migrationsverket då det ansågs att socialtjänsten har både kompetens och resurser för denna uppgift 

(Socialstyrelsen, 2013). 

  
Länsstyrelsens största ansvarsområde i processen är att kunna säkerställa behovet av 

mottagningsplatser enligt prognos. Antalet platser för ensamkommande barn är en överenskommelse 

mellan Migrationsverket, Länsstyrelse och kommuner. Först gör migrationsverket en prognos av 

behov för platser, sedan skickas denna prognos till Länsstyrelsen som ska säkerställa behovet för 

platserna genom att skapa överenskommelser med kommunerna (se Diagram 3). 

  
Migrationsverket utför asylprövning och administrerar ersättningar till kommunerna. Länsstyrelsen 

och kommunerna har övergripande ansvar över barnets behov, tillsättning av god man och sökandet  

av familjemedlemmar (Migrationsverket, 2015). Det är därför kommuner gör upphandlingar för att 

säkerställa antal platser som finns i överenskommelsen. Detta görs vanligtvis genom ramavtal (LOU 5 

kap. 6 §). 
 

Ankomst Mo!agning Anvisning Boende  PUT-boende
Barnet ger sig 
!ll känna för 
myndigheterna.

-Polisen

-Migra!onsverket

Barnet mo"as av 
ankomstkommunen
Tillfällig boende

Migra!onsverket 
anvisar barnet !ll 
kommun som har 
överenskommelse 
med länstyrelsen och 
migra!onsverket 
(se Diagram 3) 

Socialtjänsten fa"ar 
beslut om boende 
!lls barnet får 
permanent 
uppehålls!lstånd 
(Asylboende 
eller familjehem)

De som är mindre-
åriga när de får 
uppehålls!llstånd 
placeras i PUT- 
boende eller 
familjehem
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!

Diagram!3.&Myndigheternas&ansvarsområden.7

Källa:&Migrationsverket,&2015.&(Egen&sammanfattning&&&illustration).&
  
Förutom de tre ovannämnda myndigheterna så finns det också de som ansvarar för kvalitativ hälso- 

och sjukvård för barnet. En av dessa är Landstingen som har ansvaret för att asylsökande barn får 

samma hälso- och sjukvård som alla andra barn i Sverige. IVO är ansvarig för tillsyn och viss 

tillståndsprövning. Tillsyn görs genom att IVO besöker hemmet två gånger varav en gång är oanmäld3. 

Och slutligen tas förskrifter och riktlinjer fram från Socialstyrelsen (Migrationsverket, 2015). 

! !

1.5.3 Om!offentliga!upphandlingar!av!HVB!och!småföretag!

HVB-hem brukar upphandlas inom ramarna för förhandlat förfarande eller enkel förfarande4. Vid 

förenklat förfarande har alla leverantörer rätt att lämna anbud. Den upphandlande myndigheten har 

även rätt att kontakta en eller flera leverantörer och förhandla villkor (Konkurrensverket 2014). Det  

är också vanligt att kommuner gör upphandlingar av ramavtal som enligt lag innebär att tre eller flera 

leverantörer väljs ut och rangordnas. Rangordningen kan se olika ut beroende på vad kommunen 

kräver. Huvudprincipen är dock, enligt LOU 5 kap. 6 §, att den som ger bästa tjänsten för det 

förmånligaste priset kommer först i rangordningen (Ohlson, 2014). 

  
Det som avgör typen av upphandling är kategorin på tjänsten. I LOU skiljer man på två kategorier av 

tjänster, A-tjänster och B- tjänster. Kategoriseringen är baserad på om konkurrens från leverantörer 

utanför hemlandet är lämpligt eller inte. A-tjänster utsätts för konkurrens av leverantörer utanför 

hemlandets gränser. A-tjänster omfattar reklamtjänster, fastighetsförvaltning, konsulttjänster, transport 

osv. B-tjänster blir utsatta för konkurrens från leverantörer inom hemlandets gränser. B-tjänster 

omfattar juridiska-, hälso- och sjukvårdstjänster. Hem för vård och boende är en B-tjänst. B-tjänster 

regleras i 15 kap i LOU (Konkurrensverket 2014). Det som avgör tjänstens kategori är om kontraktets 

värde över- eller understiger tröskelvärdet. Ett tröskelvärde är ett ekonomiskt värde som fastställs vart 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3&Respondent&D&Intervju,&Uppföljning&2015403430&
4&se&s.&7&Definitioner;&LOU&2&kap.9&§ 

Migra!onsverket
• Prognos  och beräkning 
   av behov av platser
• Asylprövning

Länstyrelse
• Ansvar för kapacitet
   av mo!agningsplatser 
   i kommuner

Kommun
• Barnets behov och boende
• Skolgång
• God man
• Övergripade ansavar

Överenskommelse om Mo"agningsplatser
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annat år och är gemensamt för hela EU. I de upphandlingar som överstiger detta värde kan även 

företag utanför hemlandets gränser vara med.  

! !
För att göra upphandlingar kring HVB-hem så effektiva som möjligt skriver kommuner ett 

anbudsunderlag för upphandlingen som specificerar kriterier och krav på leverantören. Beroende på 

kommunens behov så kan krav i anbudsunderlag se olika ut. Dessa är huvudsakligen krav på kvalité i 

HVB-hemmen. Det kan också bero på vilka resurser kommunen själva har för att tillfredsställa 

behovet av platser (Ohlson, 2014). 

 
Upphandlingar är komplexa utifrån alla synvinklar, speciellt för mindre företag som är studieobjektet 

för denna uppsats. I en rapport för Finansdepartementet har Molander (2009) sammanställt 

målkonflikter som finns i upphandlingar. I rapporten belyser han ett antal problem som kan 

förekomma inom offentliga upphandlingar så som till exempel otillräcklig konkurrens, tekniska brister 

och komplexitet. Det problem som är relevant för uppsatsen är de sistnämnda. Komplexiteten kan 

handla om till exempel regelverkets komplexitet och det mängder papper som ska presenteras av både 

köpare och leverantör. 

  
Konkurrensutsättning är en av upphandlingens syfte. Då systemet är så komplext kan det vara svårt för 

mindre företag att vara med eftersom de saknar administrativ eller juridisk kompetens för att kunna 

delta i upphandlingar (Ohlson 2014; Molander 2009). Molander (2009) menar att det är svårt för 

småföretag att vara med i upphandlingar och att konkurrensen begränsas på grund av det och det går 

även emot ett av de syften som upphandlingen har. 

  
”På många områden är det en hög marknadskoncentration med ett begränsat antal 

företag som svarar för en stor eller dominerande del av det totala utbudet på 

marknaden. Därför är det viktigt att offentliga beställare vid upphandling, och inte 

minst vid utformning av förfrågningsunderlag, tar hänsyn till marknadens konkurrens-

förhållanden” (Konkurrensverket, 2009). 

  
Att upphandlingar är svåra att hantera för mindre företag har Konkurrensverket konstaterat i flera 

utredningar och undersökningar genom åren (Konkurrensverket, 2015). Konkurrensverket gör ständigt 

utredningar och försöker underlätta upphandlingar för småföretag för att främja konkurrensen. En 

sökning på Konkurrensverkets hemsida om småföretag ger 140 träffar (Konkurrensverket, 2015). Mer 

än hälften av dessa är vägledningar, undersökningar eller åtgärder som har vidtagits för att göra 

upphandlingar lättare och mer begripliga för småföretag.  
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2 Metod!
! !

2.1 !Forskningsstrategi!
Studien har en kvalitativ strategi. Strategin valdes eftersom studien söker efter meningsbaserat 

information och är byggd på ord snarare än siffror och statistik. Studien har genomförts utifrån en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att studiens tyngd ligger i att förstå den sociala verkligheten 

och hur människor i en viss social verklighet tolkar sin omgivning (Bryman & Bell, 2005). 

  
Fördelen med en kvalitativ strategi är att den går på djupet av ämnen och är mycket flexibel till 

skillnad från alternativet, kvantitativa strategin då studiens forskningsobjekt snarare är siffror än ord. 

Nackdelen är att den riskerar att bli för subjektiv, med tanke på att forskarens tolkning och analys av 

resultatet kan bero på dennes egna erfarenheter, uppfattningar och tillvägagångssätt. 

!

2.2 !Urval!
Urvalsprocessen var en viktig del i studien. De kriterier som undersökningsobjekten skulle möta var att 

de skulle vara små företag och driva HVB-hem för ensamkommande barn i Stockholm. Det som följer 

är en detaljerad beskrivning av denna process. 

  

2.2.1 Förberedelser!

Stockholms län valdes som studiens geografiska område genom ett bekvämlighetsurval. Följaktligen är 

alla företag i urvalet verksamma i Stockholms län. 

 
I början av undersökningen har kommuner i Stockholms län kontaktats i syfte att få information om 

vilka företag som har vunnit den senaste upphandlingen. Utöver det efterfrågades förfrågningsunderlag 

av dessa upphandlingar. Bland dessa kommuner var Stockholm, Huddinge, Sigtuna och Solna. 

Olyckligtvis så gick det inte att få fullständig information från kommunerna på grund av den stora 

omfattningen som upphandlingar har. Relevant data5, insamlad från kommunerna, finns med i 

resultatkapitlet. 

  
För att få en översikt om hur HVB-hem driver sin verksamhet har en konsult för HVB-hem kontaktats. 

Syftet med denna intervju var att få en generell översikt om hur HVB-hem startas, hur de fortsätter 

med sin verksamhet och vilka problem och svårigheter de stöter på. 

! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5&Läs&mer&i&2.3&Datainsamling&
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2.2.2 Population!

Populationen av uppsatsen är HVB för ensamkommande barn i Sverige. Enligt Nationella HVB-

registret så finns det 117 HVB-hem som drivs i privat regi i Sverige. Av dessa är 36 hem registrerade i 

Stockholms län. Dessa ägs av 24 företag (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Alla dessa företag 

skrevs ner i form av en lista. Detta gjordes för att utesluta de företag som bedriver sin verksamhet 

utanför Stockholms län och större företag från populationen för att ta reda på urvalet av uppsatsen. 

Listan innehöll företagsnamn, telefonnummer, namn på hem som företaget äger och antal platser som 

användes som underlag för urvalet. Informationen fanns i Nationella HVB-registret. För 

uteslutningsprocessen användes EU- lagstiftningens definition av mikro- och småföretag som är det 

samma som definieras i svensk lag (Europeiska kommissionen, 2006). Genom en undersökning av 

omsättning och antal anställda gjordes ett urval av mikro- och småföretag. Urvalet gjordes med hjälp 

av sökmotorerna hitta.se, allabolag.se,!purehelp.se och foretagsfakta.se. 

  
Alla företag var privata aktiebolag, förutom två som var ideella, varav sex var mikroföretag, sju var 

små, en var medelstor och tre var stora (Nationella HVB-registret, 2014). De resterande sju företagen 

fanns det ingen information om i ovannämnda sökmotorer eller kunde inte nås och därför ingår de i 

bortfall6 i denna beräkning. Bortfallet kan bero på att dessa företag är nyligen startade och därför 

saknar information om omsättning. En sammanställning av populationen, det vill säga företag som 

äger HVB är presenterade nedan (se Tabell 2). Urvalet för studien har utgått från denna lista. De 

mörkgrå markerade är de företag som uteslöts vid första informationssökningen eftersom de 

definierades som stora eller medelstora. De ljusgrå markerade företag är urvalet och de resterande 

företag hittades det ingen information om efter den andra informationssökningen7 (via mail och 

telefon). 

  
Det är värt att nämna att det finns några företag i listan vars verksamhet inte begränsas med att driva 

HVB-hem. Det finns några som även har äldreomsorg som till exempel Carema Care AB och Attendo 

individ och familj AB (Attendo, 2015; Alla Bolag, 2015). Det finns också de som enbart driver HVB 

som AB Vårljus, dock inte bara för ensamkommande barn (Vårljus, 2015). Ingen hänsyn tas till 

omsättningen eller antal anställda som enbart HVB-hem genererar i dessa företag eftersom dessa anses 

ha ett gemensam administrativ enhet som även sköter administrativa delar av HVB och därför inte är 

passande för syftet av denna studie.  

  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6&Läs&mer&i&2.2.4&Bortfall 
7&Läs&mer&i&2.2.3&Urval&
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Tabell!2.!HVB4företag&i&Stockholms&län.!

Källa:&Nationella&HVB4&registret,&2014.&
 

 

  

 Företagsnamn Antal Antal Kommun Antal  Omsä!ning Registrerad
  hem plats  anställda TKR

1 Carema Care AB 1 9 1 -  556 298 1993

2 A!endo Individ och Familj AB 4 49 4 612 521 614 1993

3 Stegholms Vård och Omsorg AB 1 23 1 -  -  2014

4 AB Villa Adela 1 12 1 - - 2013

5 Madang AB 2 12 2 0 1 2013

6 Villa Victoria Behandlingscenter AB 2 23 2 33 26 896 2002

7 Viksjö Gård AB 2 11 2 26 22 501 2014

8 Aleris Omsorg AB  1 12 1 2083 1 128 700 1999

9 Frihamra Vård AB  1 9 1 1 - -

10 Wintra Grupp 1 6 1 - - -

11 AB Vårljus 6 99 3 156 164 086 1988

12 Mipaza Utvecklingsgrupp AB 6 23 2 55 42 966 2008

13 Private Nursing Sweden AB  1 22 1 54 23 910 2008

14 EEE & G Consul"ng KB  1 6 1 -  -  2012

15 Flygfärdig AB  1 5 1 8 1 040 1994

16 S"#elsen Stora Sköndal 1 12 1 330 244 801 2010

17 Deluxe Living AB 1 25 1 4 1 081 -  

18 Stockholms Stadsmission 1 14 1 310 435 319 1998

19 Juniagruppen AB 1 12 1 - -  2012

20 Bosala HB 1 6 1  - -  1971

21 Villa Bahaja AB 1 6 1  - -  2010

22 Temabo Egen Regi Holding AB  1 5 1 -  -  1971

23 ProffsSystern AB  1 10 1 47 29 405 2013

24 J. A. Associa"on AB 1  - 1 -  - -   
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2.2.3 Urval!

Företag som saknade uppgifter (tio företag) blev kontaktade i syfte att se om de uppfyllde kriterierna 

för att ingå i urvalet. Författaren lyckades bara nå tre av dessa som uppfyllde kriterierna för urvalet. 

Efter informationssökningen genom mail och telefon ingick tretton företag i urvalet. 

  
Alla tretton företag kontaktades per telefon. Det var i syfte att göra en intervju med en kunnig person i 

företagsverksamheten. Det slutliga urvalet blev sex företag som kunde delta i en intervju (se Tabell 3). 

 

7

Tabell!3.!Informationssökning&och&urvalsprocess.!

  
Namn på företagen kommer inte att presenteras i uppsatsen. Tre av respondenterna hade som önskemål 

att vara anonyma för att kunna ge utförliga och rättvisande svar på frågorna. I stället har de tilldelats 

nummer från två till sju. Företag 1 är HVB-konsulten som har intervjuats i syfte att få en övergripande 

bild av branschen och hur det är för små företag.  

  
Företag 2-6 Har färre än tio anställda och är ett till tre år gamla. Omsättningen av Företag 2, 3, 5 och 6 

är mindre än en miljon kronor. Företag 4 har en omsättning som ligger mellan en och två miljoner 

kronor. Företag 7 har en omsättning mellan 20 och 30 miljoner kronor, har färre än 50 anställda och 

boendet har en ålder som ligger mellan 11 och 19 år (se Tabell 4). 

! !

!
Tabell!4.&Urval&och&företagsinformation,&2014.7 7

Informa!onssökning Bor"all Urval

Sökmotorer 10 10

Mail och telefon 7 13

Deltog i Intervju 14 6

Företag Företagsform Respondenter Omsä!nings- Antal  Åldersintervall  Antal 
    intervall (TKR) Anställda av företag hem

2  Privat ak!ebolag Respondenter B 0 – 1 000 <10 1 !ll 3 år 1

3  Privat ak!ebolag Respondenter C 0 – 1 000 <10 1 !ll 3 år 1

4  Privat ak!ebolag Respondenter D 1 000 -  2 000 <10 1 !ll 3 år 1

5  Privat ak!ebolag Respondenter E 0 – 1 000 <10 1 !ll 3 år 1

6  Privat ak!ebolag Respondenter F 0 – 1 000 <10 1 !ll 3 år 1

7  Privat ak!ebolag Respondenter G 20 000 – 30 000 <50 11 !ll 19 år 2



!

!

19!

2.2.4 Bortfall!

Efter den första omgången av informationssökningen bestod bortfallet av tio företag. Efter den andra 

omgången av informationssökning via telefon och mail blev bortfallet, på grund av saknande 

information, sju och tre ingick i urvalet. 

  
Urvalet bestod av tretton företag. Med tanke på tidsbegränsningen för denna uppsats så kontaktades 

varje företag högst fyra gånger för att boka intervjutid. Kontaktuppgifterna för ett företag var felaktig. 

Ett företag drev inte HVB längre. Tre företag kontaktades fyra gånger under två veckor men ingen tid 

bokades och därför uteslöts de. Ett företag kunde inte nås. Ett företag avböjde på grund av tidsbrist. 

  

2.3 !Datainsamling!

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer ligger tyngden på 

den intervjuandes synpunkter (Denscombe, 2000). Metoden valdes eftersom det var viktigt för studiens 

syfte att se hur företag gör när det gäller offentliga upphandlingar och hur de överlever utan att delta i 

upphandlingar. De två sistnämnda teman hittades inte information om under litteraturgenomgången 

detta gav upphov till att genomföra en mer flexibel undersökning. Processen inleddes med att söka och 

hitta företag som går igenom dessa processer och har förstahand information och erfarenhet av detta. 

  
Intervjuernas längd har varat från 20 minuter till två timmar. Då intervjuerna hade en fri struktur så 

hade olika respondenter olika utarbetningar av de berörda temana. På grund av den höga 

arbetsbelastningen hos Respondenterna genomfördes fem av intervjuerna genom telefonsamtal, som i 

resultatavsnittet refereras till som ”Telefonintervju”, och två har genomförts personligen, som i 

resultatavsnittet refereras till som ”Intervju”8. 

  
Fördelen med telefonintervjuer är att intervjuarens influens begränsas betydligt vid intervjun då 

respondenten inte ser intervjuaren. Det gör att respondenten svarar på frågor mer ärligt jämförd med en 

personlig intervju då respondenten inte kan se intervjuarens respons i form av ansiktsuttryck och ändra 

svaren efter de som tycks uppskattas av intervjuaren. Men detsamma kan ses som nackdel eftersom 

sannolikheten för missförstånd ökar. Dessutom kan man gå miste om icke-verbal baserad information i 

form av bland annat kroppsspråk och ansiktsuttryck (Denscombe, 2000). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8&Läs&mer&i&4.2&Respondenter&
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•"Konsult"
Det genomfördes en telefonintervju med Magnus Ohlson från ”HVB consulting”. Intervjun var en bra 

bas för andra intervjuer eftersom den gav ökad förståelse inom branschen och upphandlingssystemet 

för HVB. Ohlson svarade på andra frågor med avseende på att intervjun hade ett annat syfte än 

intervjuerna med Respondenter B till G (se Bilaga 2). 

! !

•"Företag"
Alla Respondenter från HVB-företagen intervjuades utifrån samma intervjuguide (se Bilaga 1). 

Intervjufrågorna har ställts utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessutom har en genomgång av 

relevant litteratur, forskning, rapporter och vägledningar gjorts innan utformningen av 

intervjufrågorna. 

  
Förutom de initiala intervjuerna så efterfrågades också uppföljningar med Respondenter B, C, D och F. 

Respondent C besvarade på uppföljningsfrågor via mail. Det genomfördes en personlig intervju med 

Respondent D (se Bilaga 4). 

 

•"Kommuner"
I början av undersökningen har kommuner av Stockholms län kontaktats i syfte att få information om 

vilka företag som har vunnit den senaste upphandlingen. Utöver det så efterfrågades 

förfrågningsunderlag av dessa upphandlingar. Bland dessa kommuner var Stockholm, Huddinge, 

Sigtuna, Solna, Täby och Södertälje. Dessa valdes genom ett slumpmässigt urval. Dessa kommuner 

valdes på grund av att de gör upphandlingar för HVB-hem. Information om detta fanns på 

kommunernas hemsida. Författaren kunde inte få någon information från Täby och Södertälje. 

  
Efter att ha intervjuat företag i urvalet kontaktades Stockholm och Huddinge ytterligare en gång. 

Eftersom det visade sig att företag i urvalet får placeringar från dessa kommuner och därför var det 

intressant att kontakta dessa. Information efterfrågades via mail (se Bilaga 3). Insamlad data från 

kommuner är inkluderad i empirin. 

  
De data som har användes i uppsatsen kommer ifrån Stockholm, Solna och Huddinge. De sistnämnda 

kommunerna och Sigtuna kommun skickade in deras anbudsunderlag som bidrog till bättre förståelse 

för upphandlingsprocesserna vilket har varit väsentligt för utformningen av uppsatsen och 

intervjufrågorna, men ingår inte i uppsatsens empiri. Stockholm informerade att de inte gör 
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upphandlingar inom området HVB för ensamkommande barn utan gör konkurrensutsättning av två 

entreprenader, det vill säga att de har lämnat över kommunal verksamhet till enskilda utförare. 

  

2.4 !Metod!kritik!

Med syftet att öka tillförlitligheten av studien har respektive delar av resultatavsnittet skickats till 

respektive Respondent för att förebygga feltolkning av insamlad data. Dessutom har alla Respondenter 

fått en kopia av uppsatsen som ökar tillförlitligheten ytterligare. En av Respondenterna har även tagit 

del av examinationen (Bryman & Bell, 2005). 

  
Överförbarheten av studien är begränsad. Marknaden HVB för ensamkommande barn är en snabbt 

växande marknad som också gör den mycket föränderligt. Detsamma gäller offentliga upphandlingar 

av HVB-hem. Då antalet ensamkommande barn ökar kraftigt är det möjligt att upphandlingsprocesser 

förändras vilket kan begränsa överförbarheten (Bryman & Bell, 2005). 

  
Metodavsnittet av studien har i syfte att detaljerat beskriva forskningsprocessen för att göra den så 

pålitlig som möjligt då allt presenteras från urval till analysmetod (Bryman & Bell, 2005). 

  
Alla Respondenter erbjöds anonymitet för att öka möjligheten till rättvisande svar. Tre av 

Respondenterna valde att inte namnges. 

  

2.5 !Analysmetod!

Analysen av data påbörjades med genomgång av resultat. De inspelade intervjuerna transkriberades 

och de som inte var inspelade skrevs rent utifrån anteckningar. Eftersom studien har en kvalitativ 

forskningsdesign så har mycket vikt lagts på ord och mening vid analys av data. Alla intervjuer 

sammanställdes för att hitta förekommande teman, det vill säga teman som har kommit upp under flera 

intervjuer (Denscombe, 1998).  

  
Själva analysen har gjorts utifrån den teoretiska referensramen av uppsatsen. Förekommande teman i 

resultaten har ställts mot valda teorier för att få en bättre och djupare förståelse av det som har sagts 

under intervjuerna och ställa dessa i ett teoretiskt sammanhang. 
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3 Teoretisk!referensram!
! !

Den teoretiska referensramen har haft som syfte att hjälpa en att bättre förstå hur 

upphandlingsinstansen fungerar och tolka insamlad empirisk data. Det huvudsakliga syftet med valda 

teorier är att se hur kvasimarknaden fungerar och hur aktörer agerar inom denna marknad. Efter 

presentationen av valda teorier följer ett avsnitt om teoretiska referensramen som sammanfattar, vidare 

förklarar och motiverar val av teorier. 

  

3.1 !Nyinstitutionell!teori!
Den nyinstitutionella teorin är ett teoretiskt perspektiv på organisationer och deras omgivning vars 

utgångspunkt är att institutioner är socialt konstruerade strukturer och att lagar och regler är givna. Den 

har ett utifrån och in perspektiv då omgivningen av organisationen dikterar regler och organisationen 

anpassar sig till dessa för att uppnå legitimitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2011). 

Organisationen balanserar den inre effektiviteten och den yttre legitimiteten inom detta perspektiv. 

Detta kan leda till något som inom den nyinstitutionella skolan kallas för ”lös koppling” (Røvik, 

2000). Organisationen visar för omvärlden att de följer regler som finns inom organisationsfältet och 

på så sätt legitimerar sig, men kärnverksamheten kan skilja sig ifrån den yttre identiteten. 

! !

3.2 !Kvasimarknader!och!New!Public!Management!

Att legitimera sig kan ibland innebära att adoptera populära idéer om organisationsstruktur som är 

accepterade av samhället. En av dessa idéer var New Public Management som formades på 1980-talet 

då det skedde en reform av den offentliga sektorn. Grundidén i reformerna var att den offentliga 

sektorn skulle organisera sig genom att använda sig av privata sektorns strukturer (Almqvist, 2006). 

Det är värt att nämna att New public management, härefter kallat NPM, är en normativ modell  

som säger hur verkligheten bör vara medan nyinstitutionella teorin är tolkande teori som försöker 

förklara verkligheten. 

! !
Reformen gav upphov till att nya system för genomförandet av offentliga sektorns funktioner delvis 

eller helt gjordes om genom att köpa produkter och tjänster från den privata sektorn. Genom att 

adoptera denna modell blir offentliga organisationer beställare av tjänster så som till exempel vård och 

omsorg och företag blir utförare. Denna mekanism gav upphov till ny typ av marknad som brukar 

kallas för kvasimarknad. Det som är tanken bakom denna marknad är att offentliga sektorn inte längre 

ska både finansiera och utföra tjänsten, utan staten är finansiären och privata företag är utförare. 
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Systemet för resursallokering regleras genom anbudsupphandlingar i konkurrens. En väsentlig skillnad 

mellan kvasimarknader och andra marknader är att efterfrågan bestäms utifrån budget och inte behov 

(Le Grand, 1991). 

  
Kontraktstyrning är det som används för att visa vad som begärs av leverantören. För att offentliga 

organisationer ska få köpa de mest kvalitativa tjänsterna/produkterna till det förmånligaste priset 

utsätts potentiella utförare för konkurrens. Efter inköp av varor/tjänster kontrolleras dessa genom 

uppföljningar (Almqvist, 2006). 

  
Kontraktrelationer mellan beställare och utförare används för att fastställa sanktioner vid eventuella 

misslyckanden av kontraktsvillkoren. Forskare som Neu (1991) påstår att tillit är väsentligt när det 

gäller ekonomiska transaktioner och att tillit måste finnas innan ett kontrakt skrivs (Neu, 1991). Om 

det sistnämnda är fallet så är inte kontakter baserade på ett antal punkter som utföraren måste utföra 

utan på relationer och tillit som finns mellan beställare och utförare innan kontraktsskrivningen. 

Almqvist (2006) påstår att tillit är speciellt viktigt när det gäller tjänster inom vård och omsorg. 

  
Inom NPM så är det tänkt att beställare ska bestämma över vad som ska göras medan utförare ska 

bestämma om hur uppdraget ska genomföras eftersom utförare ses som specialister som har mer 

erfarenhet och kunskap om den utförda tjänsten än beställaren (Almqvist, 2006). 

  
Konkurrensutsättning av utförare är en annan byggsten inom NPM och en förutsättning till 

kvasimarknader. Inom NPM så ska det lägsta anbudet vinna i upphandlingen. Vid 

anbudsupphandlingar utsätts potentiella leverantörer för konkurrens i syfte att välja ut de mest 

kostnadseffektiva utförare. 

  
Kostnadseffektivitet omfattar också kvalitet i tjänsten. Det finns ett fåtal studier som undersöker 

kvalitetskriterier av tjänster som upphandlas (se Bailey & Davidson, 1996 och Walsh et.al., 1997). 

Studierna har visat att en omfattande del av anbudsunderlaget handlar om kvalitet men att ingen av 

kriterierna är mätbara eller konkreta utan generella. Kvalitetssäkring används som ersättning för 

egentlig kvalitet, med omfattande dokumentation som följd (Almqvist, 2006). 

  

3.3 !Utförarnas!strategier!
Det är värt att diskutera relationsmarknadsföring och företagsstrategier för att se hur företag 

marknadsför sig och hur de når ut till en beställare. Att vara ett litet företag kan påverka både val  
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av marknadsföring och strategi. Inom relationsmarknadsföring försöker man etablera långsiktiga 

relationer med kunder genom goda resultat. De forskningsstrategier som företag adopterar skapar en 

typ av identitet för företaget i ögonen av beställare.  

  

3.3.1 ”The!condition!of!smallness”!

”The condition of smallness”, tillståndet av litenhet är ett mycket utforskat område som har studerat 

småföretags egenskaper och karaktärsdrag som de har gemensamt och vilka möjligheter de har för 

tillväxt. Farid Ullah och Alistair R Andreson (2014) har sammanfattat tidigare litteratur inom detta 

område. De karaktärsdrag som de beskriver är en platt hierarki, snabba beslutsvägar, närhet till kunder 

och medarbetare samt flexibilitet. Dessa egenskaper kan vara relaterade till varandra på olika sätt. 

Forskare ser flexibilitet som följd av snabba beslutsvägar och närhet med kunderna (Nooteboom, 1994; 

Zimmerman, 1995). Med en sådan struktur går det snabbt att lösa eventuella problem (Andreson, 

Ullah, 2014). 

  

3.3.2 Relationer!och!nätverk!

Det finns många aspekter till relationsmarknadsföring. Doyle (2000) skiljer på tre principer som kan 

vara värdemått för kunden. Den första är att kunden kommer att välja den produkt som ger mest värde, 

den andra är att tillfredsställa kundens behov och de sista är att det är lönsammare att ha långsiktiga 

relationer med kunder än att satsa för en transaktion vid ett tillfälle (Doyle, 2000). Denna teori bidrar 

med kunskap om vilka strategier som småföretag vidtar för att bygga upp långsiktiga och starka 

relationen med beställare. 

  

3.3.3 Tre!Generiska!Strategier!

Tre generiska strategier handlar om vilka strategier företag vidtar och om hur de positionerar sig i 

marknaden och vinner marknadsandelar. Denna modell av positionering är mer applicerbar på större 

företag än små. Men eftersom det inte finns en liknande modell för mindre företag så kommer tre 

generiska strategier presenteras i korthet för att vissa vilka strategier som företag kan välja. 

  
Den första strategin är kostnadsledarskap. För att kunna adoptera denna strategi behöver företaget ha 

en konstruktion som helt och hållet är riktad till att ha så låga kostnader som möjligt.  Den andra 

strategin är differentiering som innebär att företaget har en produkt som upplevs som unik. Det kan 

bland annat handla om design, funktioner, kundservice. Den tredje är fokus på en enda kundsegment 

(Porter, 1980). 
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3.4 !Teoretisk!referensram!

Den nyinstitutionella teorin och NPM är valda för att bättre kunna förstå offentliga upphandlingar, 

dess mening och system. NPM förklarar också uppkomsten av kvasimarknader som är väsentligt för 

att förstå hur HVB-marknaden fungerar. Denna del bidrar med ökad kunskap inom upphandlingar och 

kan förklara varför småföretag inte deltar i upphandlingar. Den nyinstitutionella teorin bidrar också 

med förklaringar till hur institutioner som kvasimarknader skapas eller avvecklas. 

  
”The condition of smallness” bidrar med en bra beskrivning om hur det är att vara ett litet företag och 

hur fördelar kan användas för att lyckas med en liten verksamhet. Relationsmarknadsföring presenteras 

eftersom de kan hjälpa en att förstå hur småföretag gör för att få placeringar och överleva utan att delta 

i upphandlingar och kan bäst förklara hur företag marknadsför sig. Generiska strategierna kan förklara 

vilken position företagen har upptagit och hur de försvarar sig mot sina konkurrenter och slutligen får 

placeringar. 

  
Dessa teorier kommer att fungera som verktyg för att lättare kunna kategorisera insamlad data. De 

kommer även att användas för att besvara huvudfrågan om hur småföretag får placeringar från den 

offentliga sektorn.  
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4 Resultat!
! !

4.1 !Översikt!
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första delen är en presentation av Respondenterna. Där  

finns det information om vilka Respondenterna är och varför de är lämpliga för studien. Den andra9 

delen handlar om hur små företag i branschen har det generellt på kvasimarknaden och vilka 

framtidsperspektiv de har. Denna del av uppsatsen är byggd på telefonintervju med Magnus Ohlson på 

”HVB consulting” som hjälper nystartade HVB-hem och detta presenteras för att få en översikt om hur 

kvasimarknaden fungerar och vilken plats småföretag har i denna marknad. I den tredje delen10 av 

resultatavsnittet presenteras insamlad data från Respondenter B till G som är representanter från 

urvalet för småföretag som äger HVB hem. 

  

4.2 !Respondenter!
Detta avsnitt sammanfattar information om alla Respondenter som omfattar en konsult, sex HVB-

företag och tre kommuner. 

  

4.2.1 Konsult!

Magnus Ohlson är ägare och VD till företaget ”HVB consulting”. Han hjälper både till med 

handläggning vid upphandlingar och vägleder nystartade HVB hem. Företaget hjälper dessutom de 

HVB-företag som har kört fast genom att arbeta med motivering, relationer osv. Magnus Ohlson har 

arbetat inom vård och omsorgsbranschen sedan 1988. Han är utbildad socionom med inriktning mot 

ledarskap. Han har varit verksamhetschef för behandlingshem för barn med olika problematik. Han har 

även arbetat som föreståndare på HVB-hem där han ingick i utredningsteam (HVB consulting, 2011). 

Magnus är dessutom med och hjälper aktörer att utforma förfrågningsunderlag vid upphandlingar. 

  
På ”HVB consulting” arbetar man med löpande handledning och stöd för att starta HVB-hem. Det kan 

handla om allt från administrativa tjänster, så som ansökningar för tillstånd till behandlingsmetoder. 

Företaget arbetar med att utveckla metoder för att hjälpa HVB-företag som ”har kört fast” i sin 

verksamhet. Dessutom så utvecklar de analysprogram för att analysera resursutveckling på företag 

(Ohlson, 2014). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9&&Läs&mer&i&4.3&Telefonintervju&med&konsult&
10&Läs&mer&i&4.4&Intervju&med&småföretag!
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Intervjun genomfördes i syfte att få en helhetsbild av hur det är för mindre HVB-företag och hur de 

löser problem som uppstår i processen vid start, fortsättning och upphandlingsprocesser. Intervjun med 

Magnus Ohlson skede via telefon och var 48 minuter lång. Den genomfördes den 4de december 2014 

(se Tabell 5.1). 

 

!
Tabell!5.1.&Respondentlista&och&intervjuinformation,&2014.&

!

4.2.2 HVBNföretag!

Som det nämnts tidigare så ingår alla undersökningsföretag i kategorin av mikro- eller småföretag 

enligt definitionen av storleksklasser (se Tabell 1). De personer som har intervjuats har varit VD, 

delägare, föreståndare. Dessa var personer som ansågs ha mest erfarenhet i det ämne som uppsatsen 

intresserar sig för. 

  
Respondent B är delägare i företaget. Intervjun har skett via telefon den 9de december 2014 och har 

tagit 21 minuter. Respondent C har intervjuats via telefon en gång den 10 december 2014 som har  

tagit 23 minuter. Sedan den 14de mars 2015 har respondenten fått förfrågan om uppföljning via  

mail som besvarades inom några dagar. Respondent D, som är VD och föreståndare på företaget, 

intervjuades första gången den 11te december 2014 på ett café. Intervjun tog 87 minuter. Den andra 

gången hade Respondenten förfrågats om uppföljningsintervju som skede på samma plats som den 

första och varade 109 minuter (den 30de mars 2015). Respondent E, VD och ordförande på företaget, 

intervjuades via telefon den 10de december. Intervjun tog 25 minuter. Respondent F, verksamhetschef, 

deltog i en telefonintervju som tog 37 minuter den 11te december 2014. Och slutligen Respondent G, 

föreståndare, intervjuades på hemmet den 28de januari 2015. Intervjun tog 26 minuter (se Tabell 5.2). 

 

Företag Respondent Arbetsposi!on Intervju  Längd Intervjudag

Konsult Magnus  VD och ägare Telefonintervju  48 min 2014-12-04
företag Ohslon
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!
Tabell!5.2.&Respondentlista&och&intervjuinformation,&2015.7

! !
Två av företagen hade varit med i upphandlingar och respondenter pratade om hur de upplevde 

upphandlingarna. Dessa var Företag 5 och Företag 7 (Respondent E respektive Respondent G). De 

resterande fyra bidrog med information om hur de gör för att förbigå upphandlingar samt varför de  

inte deltar. 

  
Företag 5 hade endast varit med i två upphandlingar och vunnit en av dem. Den andra pågår 

fortfarande. Företag 7 hade varit med i många och idag fylls alla platser genom kontrakt som de  

har vunnit genom upphandlingar11 . 

 

4.2.3 Kommuner!

De slutliga data som har används i uppsatsen kommer ifrån Stockholms kommun, Solna kommun och 

Huddinge kommun. Ingen speciell upphandling sker enbart för kategorin HVB för ensamkommande 

utan de upphandlas tillsammans med andra kategorier. Solna kommun har gått samman med 

kommunerna Ekerö, Sollentuna och Sundbyberg för upphandlingar av HVB. Stockholm upphandlar 

inte längre HVB för ensamkommande barn utan gör konkurrensutsättning av hem som de förut drev i 

egen regi och som nu drivs av entreprenad på Mipaza AB12. Mer om hur konkurrensutsättningen skede 

finns under rubriken 4.4.4 Om kommuner. 

 

4.3 !Telefonintervju!med!Konsulten!Magnus!Ohlson!

Telefonintervjun med konsulten, Magnus Ohlson, har syftet att fungera som en guide för att se hur det 

är att starta ett HVB hem, hur de börjar och hanterar sin verksamhet samt hur småföretag ser på 

upphandlingsprocessen. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11&Respondent&G,&Intervju&2015401428&
12&Stockholms&kommun,&Mailenkät&2015403430&

Företag Respondent Arbetsposi!on Intervju  Längd Intervjudag

2 B Delägare Telefonintervju  21 min 2014-12-09

3 C Delägare,  Telefonintervju  23 min 2014-12-10
  Ordförande Ledamot Uppfölj. Mailenkät  2015-03-14
4 D VD och Föreståndare Intervju 87 min 2014-12-11
   Uppfölj. Intervju 109 min 2015-03-30

5 E VD och ordförande Telefonintervju 25 min 2014-12-10

6 F Verksamhetschef Telefonintervju 37 min 2014-12-11

7 G Föreståndare Intervju 26 min 2015-01-28
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4.3.1 Att!Starta!HVBNhem!

Det första man ska göra när man vill starta ett HVB-hem är att ansöka om tillstånd från Inspektionen 

för Vård och Omsorg (IVO). I ansökan ska bland annat antal personal och antal platser finnas med. 

Det måste finnas personal på hemmet dygnet runt därför måste företaget ha minst fem heltidsanställda. 

De ska också uppvisa att de kommer att följa lagkrav på god kvalitet för att få tillstånd att bedriva ett 

vårdhem. Kompetent personal är ett sätt att uppvisa god kvalité. Med kompetent menas utbildade 

socionomer13. De måste också kunna visa upp en genomtänkt verksamhetsplan som visar att de kan 

klara sig ekonomiskt. Således väger socialt engagemang och ekonomiskt värde tyngst för att en sådan 

verksamhet ska gå ihop och fungera14. 

  
Efter att man får tillstånd och ska börja verksamheten så börjar företag att tala om för kommuner att  

de finns och vilka tjänster de erbjuder. Det handlar också om att kunna bygga bra relationer med 

socialtjänsten15. 

  

4.3.2 Om!Upphandlingsprocessen!

Som det nämndes i 1.5 Bakgrund så finns det olika typer av upphandlingar. Ohlson säger att oberoende 

på vilken typ av upphandling som sker så skiljs inte processen så mycket för företagen med tanke på 

dokumentation och pappersarbete. Leverantören ska ändå uppvisa tillstånd, verksamhetsbeskrivning 

och de dokument och bilagor som anbudsunderlaget begär16. 

  
Upphandlingar i detta område brukar dock följa en mall för enkel upphandling säger Ohlson17. En 

enkel upphandling innebär oftast anbudsunderlag som innehåller krav på verksamheten och även ett 

antal bilagor som visar att företaget är kvalificerat och godkänt för uppdraget. Underlaget kan också 

innehålla ett maxpris som ett krav på tjänsten och i så fall måste man bjuda det pris som står i 

underlaget eller lägre. Ibland kan direktupphandling också ske som är nästan som ett placeringsavtal. 

Detta görs när det finns ett faktiskt behov. Syftet med upphandlingar är att kommuner ska ha godkända 

leverantör. Om hur många leverantörer det handlar om beror på typ av upphandling18.  

  
Det har blivit vanligare att göra ramavtalsupphandlingar som ger kommunen en rangordnad lista över 

ett antal godkända leverantörer. Detta är inte ett placeringsavtal utan då kan kommunen vid behov 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13&Respondent&D,&Intervju4uppföljning&2015403430 
14&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
15&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
16&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
17&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
18&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
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avropa leverantörer inom ramavtalet i syfte att skriva ett placeringskontrakt19.  De flesta upphandlingar 

gällande ensamkommande barn sker genom att det köps ett fast antal platser, till exempel för fem, tio 

eller femton barn. Tiden på kontraktet beror på vilken typ av upphandling som görs. När det till 

exempel gäller ramavtal ska kommuner enligt lag upphandla minst en gång var fjärde år (LOU 5 kap. 3 

§). Vid köp av fasta platser får leverantören ersättning även för de tomma platserna, som är något lägre 

än det egentliga priset. Respondent G kallade detta för ”abonnemangplatser”20 och menar att genom ett 

sådant kontrakt så är platserna redan köpta oberoende på om de är fyllda eller inte. Som det nämndes 

så finns det inga väsentliga skillnader gällande dokumentation21.  

  
Ramavtalsupphandlingar är mer omfattande än enkel- eller direktupphandling. Då är det mer än ett 

hem som kommunen skriver avtal med. Att vara med i ramavtal är en fördel säger Ohlson eftersom det 

blir lättare att få placeringar. Direkt upphandling kan också ske antingen om hemmen som ingått 

ramavtal med kommunen inte har plats eller på grund av särskilda omständigheter enligt 

Socialtjänstlagen22. 

  
Enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlag (2001:453) ska barnens behov komma först (1 kap. 2 § SoL). Ohlson 

säger att detta oftast är orsaken till varför kommuner placerar utanför den lista som de har eftersom det 

kan hända att hemmen på listan inte har den kompetens som behövs för att tillfredsställa barnets 

bästa23. Till exempel om barnet vill bo på ett särskilt boende eller behöver någon som pratar barnets 

modersmål och så vidare. Enligt Ohlson så finns det ofta hem som är kvalificerad tjänst som passar 

perfekt till ett särskilt barn. Då måste de placera utanför avtalet om kvalificeringar som behövs inte går 

att hitta på andra hem, till exempel hem som inriktar sig till ett speciellt språk, eller helt enkelt barnets 

önskemål24. Ohlson tillägger att situationer kan se olika ut med avseende på barnens behov, då kan 

kommuner gå förbi avtalet om dessa inte tillfredsställs25. 

  
Ett annat fall då kommunen placerar utanför ramavtal är när handläggaren är nöjd med ett visst hem. 

Om detta är fallet så kommer de snarast att placera där igen även om leverantören inte finns med i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404 
20&Respondent&G,&Intervju&2015401428&
21&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
22&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
23&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
24&Respondent&B,&Telefonintervju&2014412409&
25&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404 
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ramavtalet. Enligt Ohlsons erfarenhet så handlar runt 80% av placeringarna om relationer mellan 

HVB-hem och handläggare och inte avtal som tecknats26. 

  
Uteslutning av leverantörer brukar handla om kvalificeringskrav. Dessa betygsätts oftast av 

upphandlare. Det första som upphandlare tittar på är upplägg och utförande som är 5% av betyget, 

sedan tar de i beaktande personal och kompetens som motsvarar 35% och det sista som de överväger 

är samverkan och samarbete som är 20%. Dessa är de tre första uteslutningssteg som i huvudsak är 

samma för alla upphandlingar. De resterande 60% av betyget är olika och beror på vad det är för 

upphandling. Krav i förfrågningsunderlag kan vara olika eftersom olika kommuner har olika behov 

och följaktligen olika krav. Dessa brukar också handla om olika krav och kvalitet27. Ohlson tillägger 

att även vid småskaliga upphandlingar så är det mycket pappersarbete som är inblandat. 

  

4.3.3 Småföretag!

Den största svårigheten som småföretag upplever i upphandlingar är det administrativa arbetet. Det  

vill säga att läsa anbudsunderlaget och att skriva anbud, leta fram alla dokument och se till att allt finns 

med när anbudet skickas. När man pratar om ett litet behandlingshem så brukar de oftast inte ha en 

administrativ avdelning som är någonting som större bolag har råd med, utan de har omsorgspersonal 

för att bedriva deras kärnverksamhet. Det administrativa arbetet ökar kraftigt när ett småföretag vill 

vara med i en upphandling. Småföretag är för de mesta entusiaster, säger Ohlson28. De är mer 

engagerade än de andra och arbetar hårdare för att få allt att gå ihop: ”De små kanske jobbar 16 timmar 

och avlönar sig själv någonstans och då får de ihop de oftast. Med tuff marknadsföring så brukar 

småföretag få verksamheten att funka”29. 

  

4.3.4 Om!pris!och!kvalité!

Vid upphandlingar av HVB för ensamkommande barn så brukar ett pristak finnas med i 

anbudsunderlaget. Detta innebär att HVB-hem blir diskvalificerade direkt om de inte möter priskraven. 

Då kan kommuner gå miste om företag som kan erbjuda kvalitativa tjänster till rimliga priser.!

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
27&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
28&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404&
29&Magnus&Ohlson,&Telefonintervju&2014412404!
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4.4 !Intervju!med!Småföretag!

En sammanfattningstabell presenteras först för att ge en helhetsbild på denna del av empirin (se Tabell 

6). Där presenteras de väsentliga momenten i empirin för var och en av intervjuobjekten. Tabellens 

innehåll förklaras och presenteras utförligt i resten av avsnittet.  
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!

Tabell!6.&Sammanfattning&av&resultat,&2015.!

!
!

2 Nej - Nystartad Marknads-  - Tidskrävande Litet och  - Visste a!  -
  - Uppfyller  föring genom  - Hård  familje-  det finns 
  inte kraven  a! kontakta  konkurrens liknande  behov
   kommuner   företag
   med informa-
   "on om verk-
   samheten

3 Nej - Uppfyller Go! ryckte    -Trygghet  Snabba Kontaktnät Bransch- -
  inte krav från föregå-  -Referens för  beslutsvägar  erfarenhet 
  - Har inte ende place- fram"da upp-
  känt behov ringar handlingar
    -Hård 
    Konkurrens

4 Nej Har inte  Kontaktnät  Trygghet Har koll på  - Visste a!   -
  känt behov från annat   verksamhets-   det finns 
   arbete  idén genom a!    brister
     väl förbereda 
     barnen "ll  
     självständigt liv
     -Arbetsmarknads-  
     fokus

5 Ja - Genom arbets-  Omfa!ande -Litet företag  Känner inte  Visste a!  VD
   marknadsfokus   -Arbetsmarknads-   konkurrenter det finns 
     fokus genom a!    behov
     garantera som-   
     marjobb och 
     arbetsmarknads-
     introduk"on

6 Nej Har inte  Marknads- Trygghet Snabb  Höga priser Marknads- -
  känt behov föring  problemlösning  analys

7 Ja - Genom a!     Tidskrävande Kännedom   Ingen  - Lednings-
   vara en hemlik    genom hela  personal som   grupp/VD
   HVB som inte   organisa"onen skriver anbud  /Före-
   är vanligt före-       ståndare
   kommande
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4.4.1 Om!Upphandlingsprocessen!

Alla respondenter hade liknande åsikter om upphandlingsprocessen. De upplever att det är svårt och 

tidskrävande men tyckte inte att det borde vara lättare av dels olika och dels sammanfallande 

anledningar. Respondenterna tyckte också att vinna en upphandling ger en viss trygghet. 

Respondenterna förklarar att detta kan vara som en bra referens för framtida placeringar. Det är som att 

verksamheten har godkänns. De företag som inte hade varit med i upphandlingar hade framtidsplaner 

om det på ett eller annat sätt. Att mindre företag inte är med i upphandlingar beror på att de inte hittat 

något passande, inte kan uppfylla krav eller inte har känt behovet av att vara med. 

  

Företag"som"har"deltagit"i"upphandlingar"
Respondent E på Företag 5, som har vunnit sin första upphandling, sa att upphandlingsprocessen är 

väldigt omfattande. Respondenten tyckte att kvalificeringsdelen i upphandlingar är tuffa och att 

uppfylla dessa kräver stor kompetens. 

  
”Anbudet som jag har lämnat in nu har väl ungefär 50 sidor i omfång. Det säger sig 

självt att det är mycket omfattande och det är mycket som ska kontrolleras. Å ena 

sidan tycker jag att det är bra för vissa saker ska man processa själv när man deltar i en 

upphandling, förtydliga vad verksamheten är och å andra sidan så är det mycket 

pappersprodukter som inte har någon betydelse alls i verkligheten”30.  

  
”[…] Det är väldigt höga krav på dem som deltar i upphandlingar. Om man driver ett 

HVB-hem måste man ha väldigt mycket utbildad personal och det betyder att det är 

hög kompentens i organisationen i sin helhet”31. 

  
Respondent E upplevde att på grund av dessa hårda kvalificeringskrav och komplicerade processer så 

kan kommuner förlora mycket bra kompetens men Respondenten tyckte också att det är förståeligt att 

de vill vara effektiva. Respondenten kunde också förstå varför så många dokument efterfrågas32.  

  
”Men å andra sidan så förstår jag att de har väldigt dåliga leverantörer. Men det där 

tycker jag att man kan säkerställa genom att ha uppföljning och kontroll över 

leverantörerna”33. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
31&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
32&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410 
33&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
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Företag 5 har ännu inte fått placeringar genom sitt avtal säger Respondent E. Respondent E tror att de 

beror på deras geografiska ställning eftersom kommunen som de har avtal med inte ligger i 

Stockholms län34. ”Sen är vi ju inte de enda som har vunnit utan det kanske var någon som har haft en 

lämpligare plats som har legat närmare där. Det kan ju bero på så mycket”35.  Men att deras tjänster har 

blivit godkända av en kommun ger en bra referens till framtida upphandlingar tycker Respondenten. 

  
Respondent G säger att det inte är så svårt som det är tidskrävande. Respondent G menar att det är en 

del av deras jobb och inte en svårighet, men att det vore bra om det var någon som höll på med det 

heltid. ”När det trillar in upphandlingar på upphandlingar och det finns andra saker som man också 

måste göra administrativt då blir det tufft”36. Men Respondent G tyckte ändå att det skulle vara någon 

inom verksamheten som skriver upphandlingsdokumenten. ”Jag tror att det är bra att vara nära 

verksamheten när man skriver annars kan man skriva ljusblå moln på himlen”37. 

  

Företag"som"inte"har"deltagit"i"upphandlingar"
Företag 438 hade ännu inte varit med i upphandlingar. Respondent D säger att de inte har känt behov 

eftersom de sällan har lediga platser. De finns tankar om det och i så fall handlar det bara om någon 

enstaka plats. Eftersom när man har kontrakt med kommunen så är man oftast tvungen att ta den 

ungdomen som kommunen hänvisar som inte alltid är optimalt varken för hemmet eller ungdomen. 

Respondent D säger att de vill gärna att ungdomen kommer på besök innan ungdomen och hemmet 

bestämmer sig och flyttar till hemmet när de är säkra på att de ska trivas med varandra. 

  
I Respondent D:s åsikt så är inte kvalitetskriterierna så specifika som de borde vara. Som exempel tog 

Respondenten upp begreppet ”god omvårdnad” och påpekade att det inte går att följa upp eller mäta på 

något sätt. Det borde stå vad som menas med ”god omvårdnad” annars kan det tolkas väldigt olika39. 

  
Respondent D säger att det är bra att den egna organisationen gör det mesta och inte anlitar konsulter 

när det gäller dokument då man har en bättre känsla för verksamhetsidén och vilka verksamhetsvärden 

som organisationen har. Till exempel har Respondent D själv skrivit ansökningshandlingar vid 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
35&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
36&Respondent&G,&Intervju&2015401428&
37&Respondent&G,&Intervju&2015401428&
38&Respondent&D,&Intervju&2014412411!
39&&Respondent&D,&Intervju&2014412411&
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ansökning angående tillstånd till Socialstyrelsen. I fall de skulle vara med i upphandlingar skulle 

Respondent D helst vilja att anbuden skrivs av någon i den egna organisationen som väl känner till 

verksamhetsvärdena och verksamhetsidén40.  

  
Respondent F som inte heller hade varit med i någon upphandling tror inte att det är svårt, baserat på 

dennes erfarenhet i ett annat företag och anser inte att det borde vara lättare41. Företag 6 har inte känt 

behovet att vara med i någon upphandling. Respondenten F tycker att det är bra att vinna en 

upphandling och vara säker på att alla platser kommer att bli fulla. Det som tycktes vara svårt är 

konkurrensen eftersom stora företag har lägre priser och då kan det vara svårt att konkurrera med 

dessa42.  Respondent B tycker också att konkurrensen är hård43.  

  
Respondent C pratar också utifrån erfarenhet i annat företag. 

  
”Det är ju ett omfattande arbete med att få fram en massa olika dokument men jag 

upplever att om man har gjort det en gång då utgår man utifrån det materialet och 

redigerar det till nästa upphandling. De flesta efterfrågar ju nästan samma information 

så därför kan man använda samma material men det som är viktigt är att man ska ha 

aktuella registreringsbevis från Bolagsverket och så. Men det är första gången man gör 

en upphandling som man lägger mest tid på det”44. 

  
Respondent C säger också som Respondent F att det kan vara en trygghet att vara med och vinna i 

upphandlingar eftersom då kan man vara säker på att platser kommer att vara upptagna eller att de får 

ersättning för de tomma platserna45. 

  
Företag 3 kunde inte uppfylla kraven säger Respondent C46. ”[i förfrågningsunderlag] då förekommer 

det ganska ofta att verksamheten ska vara ett eller två år gammal och visa upp bokslut och eftersom vi 

då är nystartade så faller vi ju då på den punkten” 47. Hemmet har inte haft lediga platser och därför har 

de inte känt behov att delta i upphandlingar. 

  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40&Respondent&D,&Intervju&2014412411&
41&Respondent&F,&Telefonintervju&2014412411&
42&Respondent&F,&Telefonintervju&2014412411&
43&Respondent&B,&Telefonintervju&2014412409!
44&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
45&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
46&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
47&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
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Företag 3 fick igång verksamheten genom att maila handläggare för barn- och ungdom som arbetar 

med ensamkommande barn och meddela att deras verksamhet finns. Att Respondent C har jobbat inom 

upphandlingar inom vård och omsorgsbranschen har varit meriterande eftersom det har gett kunskap 

om hur vård och omsorgsbranschen fungerar. Gamla kontakter har varit till hjälp på det viset att man 

har blivit igenkänd, men inte mer. 

  
Att teckna ramavtal upplevde alla företag som en trygghet “Det är främst, tycker jag, en trygghet och 

som man får genom att teckna avtal med kommuner”48. För det första eftersom om man har avtal med 

kommunen så får man antingen placering eller ersättning. Med andra ord så är det på något sätt en 

ekonomisk trygghet. För det andra är det som en bra referens för framtida placeringar ”då kan man 

visa att en kommun har godkänt oss för vårt sätt att arbeta och då kan det bli en referens för andra 

kunder och myndigheter också för den delen givetvis”49. 

  

4.4.2 Ett!Litet!Företag!

Det som alla företag hade gemensamt var att alla hade en platt organisationsstruktur som gör att 

företagen är familjeliknande och har snabba beslutsvägar eftersom alla känner varandra. Det upplevdes 

som en fördel eftersom de har mycket bättre koll på verksamheten och bra relationer mellan personalen 

och ungdomarna. Respondent C sa att beslutsfattandet går mycket snabbare50.  

  
”Våra styrkor är ju definitivt våra snabba beslutsvägar och att vi snabbt har möjlighet 

att ställa om utifrån vad som efterfrågas […] och sen tycker jag att det är en stor fördel 

i att kunna tänka fritt. Vi är inte styrda utav, varken ekonomiska fasta mål eller 

företagsprinciper som policy utan de sätter vi själva så vi är mycket närmare de vi vill 

vara på det sättet”51. 

  
Respondent C tillägger också att kontaktnät kan vara svårt att skapa i början men med lite kreativitet i 

entreprenörskap så fungerar det. Respondent C tyckte inte att låga vinstmarginaler var ett problem: 

”Jag ser det inte som svaghet att vi små har lägre vinstmarginaler men det skulle kanske någon annan 

kunna tycka”52. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410 
49&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
50&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
51&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
52&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
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Respondent F sa att det är bra eftersom ledningen är lik en familj och att problem går att lösa 

effektivare i en sådan stämning53.  

  
Respondent G upplever också att det är en fördel. Respondent G tycker att om ett problem uppstår eller 

om idéer uppkommer så är det lätt att informera alla som är involverade. ”Det som jag tycker är 

fördelen är att, kommer det en idé från personalgruppen då kan jag ta det direkt med vår VD och sen få 

ner det som har sagts snabbt till personalgruppen”54.  

  
När det gäller ett småföretag så är det oftast så att de har hus, radhus eller villor och inte byggnader 

eller institutionsliknade hem. Respondent G säger ”Det som är speciellt det är det här huset och att 

andra också är en villa. Vi har varit på något ställe där det har varit som korridorer och så här och det 

ger inget hemlikt intryck. Och jag tror att det här tilltalar de socialsekreterare som kommer hit och 

tittar”55.  

  
Dessutom är det bra att ledningen har kontroll på verksamheten som Respondent G inte trodde vara 

möjligt i större företag. ”Det jag upplever som en styrka är det att vår VD vet vilka alla är. Och jag 

som föreståndare känner också alla som jobbar inom organisationen”56. 

  
Respondent E upplevde att vara småföretag var deras identitet och profil på marknaden. 

  
”Det som vi själva upplever som vi har så att säga nischat in oss på är att vi har en 

liten verksamhet. Alltså små enheter som är familjeliknande vilket vi tycker är en 

styrka där vi har möjlighet att skapa goda relationer mellan både de som är placerade 

hos oss och mellan personalen”57. 

  
 Men samtidigt tycker Respondent E att det kan vara tufft att bedriva verksamhet och samtidigt vara 

med i en pågående upphandling. Respondent E anser att det blir svårt när man inte har tillräckligt med 

personal för att följa processen och ändra saker snabbt när det behövs58.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53&Respondent&F,&Telefonintervju&2014412411 
54&Respondent&G,&Intervju&2015401428&
55&Respondent&G,&Intervju&2015401428&
56&Respondent&G,&Intervju&2015401428 
57&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
58&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
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4.4.3 Om!hur!småföretag!som!inte!deltar!I!upphandlingar!får!placeringar!

HVB som inte deltar i upphandlingar, får placeringar genom marknadsföring, gott rykte och 

kontaktnät. Nedan presenteras hur de marknadsför sig och skapar kontakter med socialhandläggare. 

  
Det som företag gör först när de öppnar ett hem är att kontakta socialtjänsten i kommunerna och 

meddela att de finns, presentera vilka tjänster de erbjuder, hur många platser de har, vilka målgrupper 

de arbetar med. Sedan blir det geografiska läget och de tjänster som hemmet erbjuder avgörande. Det 

kan handla om speciella fall där barnet har ett behov som inte alla hem kan tillfredsställa.59 Företagen 

börjar oftast bearbeta närliggande kommuner av geografiska skäl60.  Till exempel om man har ett 

HVB-hem som är verksamma i Stockholm så kommer man börja med kommuner i Stockholm. 

  
Respondent D säger att kontakter och bekanta från tidigare arbetslivserfarenhet har varit avgörande för 

de första placeringarna. Enligt Respondenten så är nyckelelementen tillit och kännedom för att lyckas. 

Det är mycket svårt att börja HVB verksamhet när man inte har något kontaktnät inom branschen. 

Goda relationer med handläggare skapas genom goda resultat och förtroende och det är dessa 

komponenter som bidrar till att Företag 4:s tjänster blir efterfrågade. 

  
Respondent D har sitt kontaktnät från att ha varit God Man till ensamkommande barn i 15 år och har 

även utbildat socialsekreterare och tolkar, HVB-personal, gode män med flera. 

  
Respondent C berättar om vilka faktorer placeringar beror på. Dessa är bra samarbete med handläggare 

från socialtjänsten och gott arbete med barnen/ungdomen.  

  
”Många handläggare anser att om man bygger ett gott samarbete och har ett gott 

resultat för placeringarna av ungdomar det är i huvudsak det som styr om vi får 

placeringar, upplever jag”61.  

  
Företag 5 har ännu inte fått placeringar genom avtal, utan de har fått placeringar genom att ha speciella 

kompetenser och genom att marknadsföra dessa. ”[Placeringar utanför avtal] kan man få genom att 

man är unik på något sätt, att man helt enkelt har erbjudanden som de som kommuner har ramavtal 

med inte har, eller att det är fullt på alla ställen som de har ramavtal med. Då kan dem placera hos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59&Respondent&B,&Telefonintervju&2014412409;&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410&
60&Respondent&B,&Telefonintervju&2014412409;&Respondent&C,&Telefonintervju&20144&12410;&Respondent&D,&
Intervju&2014412411;&Respondent&F&Telefonintervju&2014412411!
61&Respondent&C,&Telefonintervju&2014412410&
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någon som inte har det”62.  Den kompetens som är unik gentemot de andra företagen är att Företag 4 

och Företag 5 har en arbetsmarknadsfokus. 

  
Från början var det svårt att fylla platserna, säger Respondent C, men efter första placeringen tog det 

bara tio dagar för dem att fylla alla platser. Respondent C berättar också om att de får sina placeringar 

genom socialtjänstens handläggare. Fortsatt placeringar får man genom att göra ett bra jobb och 

följaktligen skapas goda relationer med handläggare som är avgörande för att få placeringar utan 

kontrakt med kommuner63. 

  
De som förenar dessa företag är att alla har hemlika miljöer och familjeliknande verksamheter. I deras 

hemsidor kan man läsa om deras verksamhet som framhäver både professionalitet och deras 

familjeliknande karaktär. Deras logotyper har symboler som kan upplevas som symboler för närhet 

och även natur. På grund av anonymiteten kan dessa inte källhänvisas. 

  
I en uppföljningsmail med Respondent C, där det efterfrågades namn på kommuner som de får 

placeringar ifrån sa Respondent C att de får placeringar från Huddinge, Stockholm, Danderyd, Tyresö, 

Grästorp och Trosa64. Respondent D får placeringar från Stockholm, Solna och Sollentuna65. 

  

4.5 !Om!kommuner!

Urvalet av kommuner omfattar Huddinge kommun och Stockholms kommun. Frågan om de 

upphandlar HVB hem eller inte gavs till både kommuner. Stockholms kommun svarade att de har 

slutat med upphandlingar av HVB för ensamkommande barn och att de gör direktplaceringar istället66. 

Huddinge svarade att de gör förberedningsarbeten till den nya upphandlingen eftersom deras avtal 

kommer att sluta vara giltigt snart67. De övriga som presenteras i metodavsnittet svarade inte.  

  
År 2010 antog Stockholms kommuns socialnämnd utmaning från ett företag och sedan gjordes det en 

upphandling. Utmaningen är en chans för privata utförare att driva en kommunal verksamhet. 

Upphandlingen resulterade i entreprenadavtal med Mipaza AB. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62&Respondent&E,&Telefonintervju&2014412410!
63&&Respondent&C,&Mailenkät4uppföljning&2015403424&
64&Respondent&C,&Mailenkät4uppföljning&2015403424&
65&Respondent&D,&Intervju,&Uppföljning&2015403430&
66&Stockholms&kommun,&Telefonsamtal&2014410413&
67&Huddinge&kommun,&Telefonsamtal&2014410415!
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4.6 !Sammanfattning!

Respondenterna hade ungefär samma uppfattning och attityd om upphandlingar, de upplevde att de är 

svåra men de tyckte inte att det borde vara lättare. 

  
De små HVB-företag som har studerats har liknande organisationsstrukturer med tanke på personal 

och avdelningar. Alla har fem till tretton anställda och administrativt arbete sköts av Verkställande 

direktör, föreståndare eller delägare. Men de tycks ha olika styrkor som gör dessa företag varierande 

och unika. 

  
Alla företag som har undersökts har varit verksamma i mindre än två år förutom ett som har funnits 

sedan 2007. Därför förknippas deras upplevelser om verksamheten med svårigheter främst med att få 

igång verksamheten och placeringssvårigheter. 

  
Det som förenar dessa företag är att de tycker att deras organisation har en familjeliknande struktur. De 

menar att en sådan organisationsstruktur innebär snabba beslutsvägar, en varmare stämning och tillit 

mellan medarbetare och de placerade. 

  
De variationer som finns från boende till boende spelar en nyckelroll för situationer med särskilda 

omständigheter som kan bero på många saker. Till exempel så koncentrerar sig Företag 568 mycket på 

att leda barnen in till arbetslivet och Företag 469 har många aktiviteter som gör att det blir en mycket 

hemlik miljö. 

  
Det som tycks vara avgörande, för HVB som inte deltar i upphandlingar, är kontaktnät och goda 

relationer med socialhandläggare. Företag i urvalet tycks ha kontakter och kunskap från annan 

jobberfarenhet som har underlättat placeringsprocessen.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 Analys!
   

5.1!!Om!upphandlingar!

Tidigare forskning och material som har undersökts under studiens gång visar att HVB-tjänster 

upphandlas. Det hittades inte skriftliga källor på att det finns andra alternativ att få placeringar. Utifrån 

det nyinstitutionella perspektivet så finns det en lös koppling i detta fält där det formella tyder på att 

HVB-tjänster säljs genom upphandlingar, men det finns inte mycket om hur företag som inte deltar i 

upphandlingar överlever. Detta är en kunskapslucka som uppsatsen har i syfte att fylla. Som det visar 

sig så är hälften av privata HVB-företag inom Stockholms län småföretag. 

  
Anbudsunderlaget för upphandlingar är det styrverktyg som används av kommuner för att få deras 

behov tillfredsställda. Som uppsatsens resultat visar så är just anbudsprocessen de svåraste för 

småföretag eftersom de inte har personal vars sysselsättning enbart är att skriva anbud. Det är mycket 

tidskrävande och omfattande arbete som VD och föreståndare har tagit till sig.  

  
Att beställare ska bestämma över vad som ska göras och utförare ska bestämma över hur det ska göras 

verkar inte vara sant i verkligheten. I resultatet upptäcktes det att i förfrågningsunderlaget finns det 

många kvalitetskriterier som ska uppfyllas och dessa är oftast anvisningar till hur tjänsten ska utföras. 

Detta ger upphov till ett annat problem. Kvalitetskriterierna är inte mätbara i verkligheten som även 

var resultatet i tidigare forskning. Det är svårt för företagen att leva upp till dessa kriterier när de inte 

vet vad dessa exakt innebär. Att förfrågningsunderlag specificerar kvalitetskriterierna kan leda till mer 

pappersarbete, men då kan utförare göra ett mer kvalitativ jobb eftersom de kommer att få mer 

konkreta anvisningar till vad till exempel ”god omvårdnad” innebär. 

  
Ur den nyinstitutionella teorin visar denna diskussion på att upphandlingssystemet har tappat sin 

legitimitet för företag som levererar HVB-tjänster. Det vill säga att de inte tycker att det är effektivt. 

Som det visar sig så har Stockholms kommun ersätt upphandlingar med hem som bedriv av 

entreprenad av privata företag. Detta innebär en systemändring, men det är för tidigt att säga om det  

är en ny institution som håller på att utvecklas eller om det är en ny version av NPM. 

  

5.2 !Relationer!och!nätverk!
Det som förenar företag i urvalet är att alla får placeringar genom gott rykte, kontaktnät, goda resultat 

och marknadsföring. Det satsas mycket på att ge högre värde än konkurrenterna. Detta är enligt Doyle 

(2000) en komponent i relationsmarknadsföring. Om köparen upplever att den har fått mest värde för 
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pengarna kommer den förmodligen att fortsätta göra placera hos samma leverantör. Den andra 

komponenten är att det är lönsammare. För företagen blir det lönsammare i den meningen att de inte 

behöver göra det tidskrävande arbetet med upphandlingar för att få placeringar. 

  
Som det visade sig i resultatavsnittet så får mindre HVB-hem placeringar genom kontakter och  

bygger upp goda relationer för att erhålla framtida placeringar. Detta är i enlighet med Nue (1991)  

ett relationsbaserat kontrakt som bygger mestadels på tillit. 

  
Goda relationer med beställare (socialhandläggare) inom branschen visar sig vara avgörande för 

överlevnaden av företagen. Den familjeliknande stämningen tycks vara det som lägger till värde på 

tjänsten och som även uppmärksammas av handläggare eftersom de fortsätter att placera på dessa hem. 

Detta avspeglas i Doyles (2000) princip, som är att inom relationsmarknadsföring så behöver man 

satsa på långsiktiga relationer. 

  
På företagens hemsidor satsar de på att framhäva närhet och mänsklighet som också är ett bevis på  

att deras marknadsföringsstrategier är fokuserade på att representera deras verksamhetsvärden. 

  

5.3 !Strategier!
Att småföretag inte har lika stora resurser och administrativ kompetens som de stora är inget underligt. 

Småföretag har inte de ekonomiska utrymmen som kostnadsledarskap kräver. Fyra av sex företag som 

har undersökts har bara ett HVB-hem som gör att de inte kan sprida ut sina kostnader på samma sätt 

som de som har flera hem kan. En av företag i urvalet har två hem. 

  
En strategi som alla företag har är fokus. De fokuserar hela verksamheten på ensamkommande barn 

och kundsegmntet i detta fall blir handläggare på socialtjänsten. Företag 4 och Företag 5 har även 

differentiering som strategi genom att ha arbetsmarknadsfokus som ger extra värde. Om dessa företag 

strävade efter låga kostnader skulle den förmodligen inte erbjuda detta. Genom denna strategi försöker 

företagen höja värdet av tjänsten. 

  
Småföretag har inte stor möjlighet att sänka kostnader, men istället har de möjlighet att erbjuda extra 

tjänster eller finare lokaler som gör dem unika. Fyra av hemmen är villor som bidrar till en hemlik 

miljö för ungdomarna. 

! !
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5.4 !Om!kommuner!och!upphandlingar!

Att kommuner som upphandlar även placerar på hem som inte finns med på deras listor kan bero på att 

de hem som ingår i deras ramavtal inte har platser. Då måste de placera någon annanstans, genom att 

de på något sätt förbigår de kontrakt som de har med företag i ramavtal. Med tanke på det ökande antal 

ensamkommande barn så är de förstnämnda mer sannolikt. Eftersom det var svårt att få information 

från kommuner kan denna del av analysen inte utvecklas vidare.   
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6 Slutsatser!
! !

6.1 !Hur!gör!småföretag?!

I empiridelen presenteras sex HVB-företag varav bara två deltar i upphandlingar. De resterande fyra 

får placeringar genom hård marknadsföring, gott rykte och kontaktnät. De sistnämnda tycks behövas 

för att kunna skapa kännedom om deras verksamhet samt skapa förtroende och tillit. Denna metod 

fungerar för dessa företag. Kontakter kan skapas dels genom tidigare erfarenhet inom branschen, dels 

genom fokuserad marknadsföring och god resultat. 

  

6.2 !Hur!ser!de!upphandlingar?!
Det som tycks vara gemensamt för alla undersökningsföretag är att de känner en viss trygghet. Genom 

att delta i upphandlingar kan de få en referensram på att de är godkända och på så sätt ha ett starkare 

marknadsföringsverktyg för framtida placeringar. Man kan säga att de vill ha ett fåtal ”abonnerade” 

platser som sedan kan vara referens för ”icke-abonnerade” platser. 

  

6.3 !Varför!deltar!de!inte!i!upphandlingar?!
Svaret på denna fråga verkar ha tre delar. För det första verkar företag få placeringar utan att delta i 

upphandlingar och därför känner de inte behov att delta i tidskrävande och omfattande upphandlingar. 

Den andra anledningen är att de känner sig närmre sin verksamhet genom att göra administrativa 

arbeten själva och ha bättre kontroll över vad som händer i verksamheten. Den tredje verkar vara att de 

delvis inte uppfyller de krav som finns för att delta. 

  

6.4 !Ett!litet!företag!
Det som företagen har gemensamt är att de upplever att vara en litet verksamhet som en styrka 

samtidigt som en svaghet. Att vara liten är en styrka med avseende på familjeliknande verksamhet, 

snabb problemlösning och snabba beslutsvägar och att de känner sig nära verksamheten genom att vara 

bekant med alla delar och personal som finns i organisationen. Svagheterna uttrycker sig oftast, enligt 

Respondenterna, i ekonomiska termer.  

  

6.5 !Vad!är!skillnaden!mellan!dem!som!upphandlar!och!de!som!avstår?!

Denna del besvarar ingen fråga som har tagits upp innan utan är en slutsats som kom att formas efter 

att ha studerat småföretag i HVB-marknaden. De flesta företag som deltar i upphandlingar är avsevärt 

äldre än de som inte deltar. Dessutom har VD, ägaren eller någon annan inom företaget någon typ av 
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kunskap om upphandlingar. Man kan säga att vara med i upphandlingar kan bli lättare med 

administrativa och finansiella resurser samt erfarenhet inom upphandlingar.  



!
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7 Diskussion!
! !
Uppsatsens största bidrag är att småföretag får placeringar genom att visa gott resultat och behålla 

goda relationer med socialhandläggare och på så sätt skapa breda kontaktnät. Att det inte finns 

skriftliga källor på detta kan bero på den minskade objektiviteten som kan förekomma vid kontrakt 

som är baserade på relationer och inte sanktioner. Det är skattepengar som betalar för dessa tjänster 

och då vill offentliga organisationer visa pålitlighet i offentliga inköp.  

  
Det som säkert har påverkat resultatet av denna uppsats är det ökande antalet ensamkommande barn. 

Det är också något som inte tas hänsyn till inom NPM där man förväntas veta behovet när man 

upphandlar. Men antalet ensamkommande barn är oförutsebara och platser abonneras enligt prognoser 

och budget och inte faktiska behov. Det ger upphov till att hitta andra vägar att placera. 

  
Stockholms kommun har tillämpat en annan väg för att kunna säkerställa behovet. Det kan sägas  

vara en ny användning av kvasimarknader. Det kan vara nästa steg i NPM eller så kan det vara en  

av det första stegen av en ny modell. Det ökande antal barn varje år innebär en osäkerhet i antalet 

ensamkommande barn som gör det svårt att säkerställa behovet genom upphandlingar. Stockholms 

kommun har skapat en vettigt sätt eftersom den verkar vara mycket mer flexibel. De upphandlar inte 

längre och placerar i stället direkt och de gör de mycket öppet.  

  

7.1 !Fortsatta!studier!
En intressant komponent inom vård och omsorgsbranschen är kvalitetsaspekten. Kvalitetssäkringen 

vid upphandlingar kan vara omätbara och även svåra att definiera. Det finns många studier inom 

kvalitet i tjänster som utförs men det finns inte många studier om definitioner av dessa kvalitetskrav 

som finns i kontakter. Denna studie har visat att det finns utrymme för förbättring av detta område och 

det kan vara intressant att se hur det kan förbättras.!

  
Denna studie kan ses som ett avsnitt av effekterna på decentralisering av den offentliga verksamheten 

och kvasimarknader. Placeringar genom relationer är en konservens av decentraliseringen och kan  

ses som en utveckling av tillämpningen av NPM modellen eller en helt nytt modell som håller på att 

utvecklas. Det kan vara intressant att se om vilka andra effekter som den har inbringat i andra 

branscher och vilka andra mekanismer som finns för att fylla de luckor som nuvarande 

organisationsmodell har givit upphov till. Det kan också vara intressant att se vad dessa effekter 

innebär ur ett teoretiskt perspektiv. 
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9 Bilagor!

Bilaga!1!

Intervju Guide för förtagen 
Tacka för tiden 

 

Information 

Namn:  

Arbetsposition: 

Företagsform: 

Antal platser: 

Antal anställda: 

 

Om Företaget 

Kan du berätta lite om företaget? Hur många års verksamhet har den, När, hur och varför den 

grundades, Hur många platser har ni och vilka av platserna är lediga? 

Hur många anställda har företaget och vilka poster ockuperar de. 

Vilka formella och informella enheter har företaget? Administrativ, omsorgspersonal osv. 

Har ni tagit hjälp av konsulter från början för att bekanta er med lagar m.m. 

Har ni genomfört eller anlitat någon annan att genomföra ett marknadsanalys innan ni startade 

verksamheten? 

Vilka styrkor och svagheter har ni gentemot konkurrenter enligt er? 

 

Upphandlingen 

1. Vilken uppfattning har ni om upphandlingarna? 

2. Har ni någonsin varit med i en upphandling? 
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Om ja! 

3. Vilken upphandling var det och hur 

gick den till ur ert perspektiv? 

 

4. Hur har ni förberett er till 

upphandlingen? 

 

5. Vilka svårigheter har ni upplevt under 

processen? 

 

6. Kan ni berätta om ett specifikt fall? 

Vilken kommun det var, vilka var 

kraven, och hur de gick för er. 

 

Om ni vann! och Om ni inte vann! 

7. Vilka kvaliteter tror ni spelade roll? 

Om nej! 

3. Hur är ni verksamma? Hur får ni 

placeringar?  

 

Kan du berätta ett speciellt fall då ni 

fick en placering? Vem kontaktade ni 

eller vem kontaktade er? Hur går denna 

process till? 

 

4. Varför har ni inte varit med i någon 

upphandling? 

 

5. Tänker ni vara med i upphandlingar i 

framtiden? Och hur skulle ni förbereda 

er till detta. 

 

Om ja! 

6. Vilka moment 

är det som ni 

tycker kommer 

vara svårt? 

 

Om nej! 

6. Hur kommer 

verksamheten att 

fungera? 

 

7. Vilka 

framtidsplaner 

har ni? 

 
 

 

Vilka förbättringar av processen skulle göra det lättare för er? 

!

!

!
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Bilaga!2!

Om företaget 

1. Kan du berätta lite om företaget och vilken verksamhet som ni bedriver eller vilka tjänster ni 

erbjuder? 

2. Vilka åtgärder finn tillgängliga för små företag att utvecklas?  Vilka tjänster erbjuder ni för 

detta? 

 

Inledande frågor 

Hur kontaktar kommuner er? Anlitar de er från början dvs efter behov och innan förfrågningsunderlag 

skrivs eller senare? 

Vet du om vilka kommuner inom Stockholms län som upphandlar HVB för ensamkommande? 

Vet du vilka kommuner som upphandlar HVB? 

 

Hur sker upphandlingsprocessen i praktiken? 

1. Hur går en förenklad förfarande till i praktiken steg för steg? 

2. Gör ni en marknadsanalys innan utformning av förfrågningsunderlaget för att ta reda på vilka 

kompetenser som finns tillgängliga? 

3. Vad innebär ett förnyat ramavtal i praktiken? 

4. Hur formas ett förfrågningsunderlag? 

5. Hur många uteslutningssteg sker i processen? 

6. Vad prioriteras vid beslut., förutom pris? 

 

Specifika fall 

1. Kan du ge exempel på en specifik upphandling inom Stockholms län? Vilken kommun det var, 

vilka företag som lämnade anbud, och vilka som van. 

2. Har du några förslag på små företag som har varit med i upphandling och inte vunnit, eller ett 

småföretag som inte har varit med i någon upphandling. 

Kan du namnge dessa i så fall? 

Har du annan information som kan komma till nytta med tanke på uppsatsens syfte om hur små 

företag upplever upphandlingsprocessen? 
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Allmänt 

Du som har varit inom branschen för så länge och är väldigt erfaren, Hur upplever du 

upphandlingsprocessen? Tycker du att det finns utrymme för underlättning? 

 

Bilaga!3!

1. Ni skrev tidigare att ni har gjort en konkurrensutsättning av två kommunala hem. Hur fungerar 

denna konkurrens utsättning? 

2. Gör ni upphandlingar för HVB av ensamkommande eller placerar ni direkt? Om ni placerar direkt 

hur väljer ni vilket hem de ska placeras i? 

3. Nyligen har ni lagt upp affischer om jour-hem för ensamkommande. Är det så att ni behöver mer 

platser än ni har tillgång till? Om inte vad beror det på? 

 

Bilaga!4!

1. Var det svårt att få placeringar från början? Om ja på vilket sätt var det svårt? 

2. Du nämnde att du har varit i branschen länge innan hemmet öppnades. Är det så att ditt tidigare 

kontaktnät har hjälpt företaget att lyckas på marknaden utan att delta i upphandlingar? 

3. Hur fungerar er marknadsföring? Hur började ni med att tala om kommuner om er verksamhet och 

hur gör ni nu när ni är kända? 

4. Hur stor roll spelar relationer med handledare på socialtjänsten? Är det de som ni har byggt upp 

kontakter med? 

 

 
!


