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Paradoxernas marknad
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur hemtjänstföretagare 
beskriver sina villkor och verksamheter som företagare på en kvasi-marknad. 
Bakgrunden är de senaste årens försök att skapa kundvalsmarknader som ger 
medborgare rätt att välja mellan offentliga och privata utförare av offentligt 
finansierad vård och omsorg. Ett politiskt argument för denna utveckling har 
varit att konkurrensutsättning och ökade inslag av företagande kan bidra till såväl 
förnyelse i tjänsteutbudet som ökad valfrihet och stärkt inflytande för enskilda 
medborgare. Ett motargument har varit risken för att privata aktörer drivs av 
vinstintresse på bekostnad av kvalitet.

Studien visar att hemtjänstföretagande utmärks av ett antal motstridiga och 
svårförenliga drag, eller paradoxer, som kan härledas till grundläggande 
institutionella och ekonomiska förutsättningar. Biståndsbeslut som på 
förhand preciserar vilka insatser som skall genomföras kringskär företagares 
handlingsutrymme. Otillräckliga tidsbedömningar i biståndsbeslut och låga 
ersättningsnivåer beskrivs som ett hinder för långsiktig kvalitet inom hemtjänsten. 
Ett centralt resultat i studien handlar om problematik kring tillitsbrist, framförallt 
i relationer mellan företagare och representanter för kommunala förvaltningar.
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Förord 

 
Arbetet med denna avhandling har på många sätt inneburit en 
upptäcksresa, inte bara när det gäller det fenomen som studerats utan 
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med penslar, rollers och färg. Marre Widén och Jan Forslund var de 
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till kunskaper i teaterdekor. Tack också till Karolina Pettersson och 
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datorn för en tågluff till Kroatien det där sista, intensiva året på 
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jag kunnat konstatera att ni gjorde både mig och avhandlingen en stor 
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Elin Vadelius 
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1 Inledning: förhoppningar och farhågor om 
välfärdsföretagande 

 
Detta är en studie av hur hemtjänstföretagare beskriver sina skäl för 
att etablera affärsverksamheter, och hur de uppfattar sina villkor och 
handlingsmöjligheter som företagare inom denna bransch. Mark-
nader för hemtjänst är huvudsakligen offentligt finansierade och 
reglerade, vilket skiljer dem från marknader som riktar sig till privat-
betalande konsumenter.1 Hemtjänst är samtidigt en komplex 
verksamhet som handlar om att ge omsorg och service till människor i 
deras egna hem. Jag studerar vad som sker när hemtjänstföretagares 
intentioner och uppfattningar om hur verksamheten bör drivas möter 
de förutsättningar som den offentliga finansieringen och regleringen 
för med sig.  
      
Från 1990-talets inledning och framåt har det skett en kontinuerlig 
ökning av privata utförare inom äldreomsorgen. De geografiska skill-
naderna är dock stora när det handlar om förekomsten av privata 
leverantörer. Äldreboenden och hemtjänst i privat regi är betydligt 
mer förekommande i större städer och i Stockholmsregionen än i glest 
befolkade områden (Erlandsson et al. 2013; Jordahl 2013; Szebehely 
2011). I Stockholms län finns t.ex. fler platser på privat drivna än på 
kommunalt drivna äldreboenden. Samtidigt saknas privata äldrebo-
enden helt i mer än hälften av landets kommuner (Jordahl 2013).  
      
Framväxten av privata utförare inom äldreomsorgen kan betraktas 
som en del i en större utveckling som handlar om konkurrensutsätt-
ning av offentliga välfärdsverksamheter. De privata inslagen har ökat 
inom verksamheter som hälso- och sjukvård, skola och omsorg. An-

                                                
 
1 Personer som tar emot offentligt finansierad hemtjänst betalar emellertid en avgift till 
kommunen. Avgiften är relaterad till den enskildes inkomst och hjälpens omfattning men 
får inte överskrida ett nationellt fastställt maxbelopp. Totalt sett finansierar dessa egenav-
gifter 5–6 procent av den totala kostnaden för äldreomsorg. Ungefär 85 procent av kostna-
den finansieras genom kommunala skatter medan ca 10 procent finansieras genom statlig 
skatt (Erlandsson et al. 2013).  
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delen som är privat anställda inom omsorgsverksamhet och skola har 
exempelvis ökat, från 11,1 procent år 2002 till 17,2 procent år 2010 
(Hartman 2011a).2 Totalt sett produceras en sjundedel av de 
skattefinansierade välfärdstjänsterna inom kommuner och landsting 
av privata utförare (Jordahl 2013). Liksom när det gäller äldre-
omsorg, finns dock stora variationer mellan enskilda landsting och 
kommuner. Privata utförare är främst verksamma i storstadsregioner 
och större städer, medan de är ovanligare i små kommuner och i gles-
bygd.  
      
Begreppet ”privata utförare” inkluderar inte bara företag som ägs och 
drivs av privatpersoner, utan också idéburen verksamhet som drivs av 
t.ex. stiftelser. I denna avhandling är det egenföretagande som stude-
ras, vilket innebär att jag avgränsar mig från att studera ideella orga-
nisationer. Privata och vinstdrivande företag dominerar över ideella 
utförare på välfärdsmarknader, särskilt inom verksamheter som gym-
nasieskola, äldreomsorg och insatser riktade till funktionsnedsatta 
(Jordahl & Öhrvall 2013). Under 2000-talet förstärktes denna domi-
nans genom tillväxt av stora, bolagsdrivna verksamheter, t.ex. inom 
äldreomsorgen och förskolan (Hartman 2011b).  
       
En politisk förändring som skett under senare år är försöken att skapa 
kundvalsmarknader, vilka ger medborgare möjligheter att välja mel-
lan offentliga och privata producenter av exempelvis äldreomsorg. 
Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihet, LOV, i kraft (SFS 
2008:962). Lagen kan tillämpas på bl.a. omsorgs- och stödverksam-
het för äldre och för personer med funktionsnedsättning, samt på 
hälso- och sjukvårdstjänster.3 I en regeringsproposition (prop. 
2008/09:29) beskrevs den politiska avsikten bakom lagens införande 
som att stärka medborgarnas valfrihet och möjlighet till inflytande 
över offentlig välfärdsproduktion. Vidare gjordes bedömningen att 

                                                
 
2 Dessa uppgifter avser tjänsterna äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familje-
omsorg, förskola och skola (Hartman 2011a).  

3 Valfrihetsystem är obligatoriskt för landstingen inom primärvården, men har hittills varit 
frivilligt för kommuner att införa (Hartman 2011a; Olofsson 2013). 
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lagen skulle stärka förutsättningarna för privat och särskilt småskaligt 
företagande inom den offentliga sektorns områden. Företagen 
förväntas profilera sig och utveckla innovativa lösningar för att kon-
kurrera om kunderna, och genom detta bidra till kvalitetsutveckling.4 
      
Framväxten av konkurrens och privat företagande inom offentligt 
finansierade välfärdsverksamheter har varit omskriven och omde-
batterad. Såväl förhoppningar som farhågor har uttalats i debatten (se 
t.ex. Blennberger & Brytting 2014). Förhoppningarna handlar om att 
konkurrensutsättning och företagande skall bidra till effektivisering 
och kvalitetsutveckling av offentliga tjänster, samt att anställda inom 
den offentliga sektorn skall ges större möjligheter att ta steget till 
företagande. Farhågorna handlar om att privata företagare sätter 
vinstintresse framför verksamhetens kvalitet och medborgares behov. 
Dessa polariserade antaganden kan ställas mot forskning som ger mer 
komplexa bilder av såväl företagandets drivkrafter, som dess konse-
kvenser för samhället och den enskilde företagaren.  
      
Mot denna bakgrund riktas mitt forskningsintresse mot hur företa-
gare inom hemtjänst själva beskriver sina skäl för att starta 
affärsverksamheter, och hur de uppfattar sina verksamheter och vill-
kor. Forskningsproblemet har formulerats dels i förhållande till anta-
ganden som förekommer i den offentliga debatten, dels i förhållande 
till tidigare forskning om företagande och entreprenörskap. För att 
precisera problemformuleringen kommer jag först att närmare besk-
riva innehållet i de förhoppningar och farhågor som nämnts ovan. 
Dessa kommer sedan att jämföras med vad tidigare forskning har att 
säga om företagandets drivkrafter och möjligheter. 
      
I det positiva perspektivet knyts förhoppningar till företag som 
organisationsform och till företagaren som en förändringsagent. Detta 
tar sig uttryck i policytexter och debattinlägg från näringslivsorgani-
sationer, tankesmedjor, statliga myndigheter, regeringsföreträdare, 
osv. ”Huvudman spelar roll, när entreprenörskap och företagande får 
                                                
 
4 En övergripande beskrivning av hur företagandet utvecklats på hemtjänstmarknader i 
relation till valfrihetspropositionens bedömningar görs i kapitel 2.  
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vara med och forma välfärden så blir kvaliteten och tillgängligheten 
bättre – även i offentliga verksamheter”, kan vi exempelvis läsa på 
tankesmedjan Timbros webbsida. Ett annat exempel är ett förslag till 
handlingsprogram för entreprenörskap och förnyelse i vård och 
omsorg som presenterades av dåvarande Nutek (Verket för närings-
livsutveckling).5 Det övergripande målet för handlingsprogrammet 
formuleras på följande sätt: ”Fler och växande företag inom vård och 
omsorg bidrar till utveckling av svensk vård och omsorg mot ökad 
kvalitet och effektivitet” (Nutek 2008, s. 22). Här sätts således lik-
hetstecken mellan ”fler och växande företag” och ”positiv utveckling 
inom vård och omsorg”. I programmet föreslås bl.a. satsningar som 
skall bidra till ökade kunskaper om företagande bland studeranden 
till yrken inom vård och omsorg. På webbsidan för organisationen 
Svenskt Näringsliv kan man läsa att kraven och förväntningarna på 
framtidens välfärdstjänster kommer att öka. Därför behövs fler före-
tagsamma människor inom sektorn: ”Människor som gör saker 
annorlunda, som utvecklar nya arbetssätt och skapar innovationer.”  
      
Innovativa företagare förväntas således, med sina visioner, sin fram-
åtanda och sina kunskaper, bidra till utveckling och förnyelse. Svenskt 
Näringsliv ger ut tidningen Entreprenör. I en specialbilaga om 
entreprenörer i välfärden beskrivs relationen mellan entreprenörskap 
och kvalitet i termer av en ekvation: ”Passion + entreprenörskap = 
kvalitet i välfärden” (Svenskt Näringsliv 2012). Visserligen är det 
fenomenet (entreprenörskap) som förekommer i ekvationens formel, 
men i tidningen är det enskilda personer som driver företag inom 
vård och omsorg som porträtteras. Därmed sätts ett mer eller mindre 
automatiskt likhetstecken mellan företagande, entreprenörskap och 
positiv utveckling. Dessa positiva förväntningar är emellertid inte 
unika för välfärdssektorn, utan speglar en allmän tro i vår samtid på 
betydelsen av entreprenörer och entreprenörskap för att skapa tillväxt 
och välstånd. Det pågår en jakt på entreprenörer, i näringslivet och i 
samhället i stort (Berglund 2007). 

                                                
 
5 Nutek ersattes 2009 av Tillväxtverket. 
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Enligt det förhoppningsfulla synsättet behövs alltså både en särskild 
organisationsform, det vill säga företag, och en särskild form av aktör, 
närmare bestämt entreprenören, för att den positiva utvecklingen 
skall kunna åstadkommas. Om utgångspunkten hade varit att formen 
i sig inte spelade någon roll, skulle all vård och omsorg lika gärna 
kunna bedrivas i offentlig regi. Nyskapande aktiviteter och verksam-
heter kan utvecklas inom olika typer av organisationer, så även inom 
den offentliga sektorn (Fogelberg Eriksson 2008; Sundin & Tillmar 
2008). I önskemålen om ”fler företag” tycks dock ligga en stark tro på 
företagandets form i sig, och att denna form rymmer speciella friheter 
och handlingsmöjligheter. Företagande förknippas med smidigare 
organisationer och större möjligheter för ”välfärdens hjältar” 
(Westerberg 2010) att själva påverka och bestämma, än inom den 
offentliga sektorns organisationer.  
      
Det är emellertid inte bara förhoppningar om kvalitetsutveckling och 
ökad mångfald genom nya tjänster och arbetssätt som uttalas i de-
batten, utan även förhoppningar om ökad jämställdhet genom fler 
kvinnor som driver vård- och omsorgsföretag. ”Företagande leder till 
kvinnlig frigörelse”, hävdar moderata politiker i ett debattinlägg på 
webbsidan Newsmill (Andersson & Billström 2010). De argumenterar 
för att eget företagande inom vård och omsorg ger kvinnor möjlighet 
att utvecklas i sitt arbete, slippa undan dålig arbetsmiljö, och att för-
verkliga sina drömmar. På samma webbsida argumenterar center-
partistiska riksdagsledamöter för att lagen om valfrihet påverkat 
kvinnors företagande i positiv riktning: ”Valfrihet i välfärden ökar 
kvinnors företagande” (Qarlsson & Lindahl 2011). De hänvisar till att 
kommuner som infört LOV har en högre andel nystartade vård- och 
omsorgsföretag som drivs av kvinnor, jämfört med kommuner som 
inte infört valfrihetssystem. Fler kvinnor som driver företag inom 
vård och omsorg framställs i debattartikeln som ett sätt att öka jäm-
ställdheten i näringslivet. 
      
Förhoppningar om ökad mångfald i tjänsteutbudet, kvalitetsutveck-
ling och kvinnors företagande tenderar vidare att flätas samman och 
föras fram gemensamt i debatten. Resonemangskedjan ser ut på föl-
jande vis: om kvinnor som är verksamma inom den offentliga sektorn 
får en chans att öppna eget och styra över sig själva, får de också en 
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chans att använda sin yrkeskompetens mer effektivt. Genom detta 
kan de bidra till nya idéer och kvalitetsutveckling inom vård, skola 
och omsorg. Konkurrensutsättning och egenföretagande framstår i 
detta perspektiv som en vinstsituation såväl för den enskilda företaga-
ren, som för medborgare och samhälle.  
      
Ett exempel på detta ges i ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren, 
där tidigare näringslivsminister Maud Olofsson vill hylla de företagare 
som ”vågar tänka nytt” inom äldreomsorgen. I debattartikeln tecknas 
en bild av kvinnor som tidigare varit anställda inom offentlig omsorg 
och som velat hjälpa, men som hindrats av detaljerade biståndsbeslut 
som omöjliggjort en flexibel och individanpassad omsorg. Deras om-
sorgsvilja har nu frigjorts i företagandets form, och de kvinnor som 
startat eget har återfått sin yrkesstolthet:  
 

Dessa kvinnor berättar med engagemang hur LOV (lagen om valfri-
het) och RUT gett helt nya möjligheter för dem att hjälpa gamla och 
sjuka som behöver vård och omsorg. De berättar om brödbak, sång- 
och pratstunder, bingo, promenader och utflykter med de gamla och 
äntligen kan de känna stolthet över sitt yrke igen (Olofsson 2014).   

 
Med detta inlägg vill Olofsson vända sig mot bilden av privata företag-
are inom äldreomsorg som ”vinstbusar”. Artikeln bygger samtidigt på 
en rad antaganden om omsorg som kvinnoarbete, vad omsorgsgi-
vande kvinnor förväntas ägna sig åt, och vad äldre människor vill ha 
(bingo och pratstunder).  
      
Parallellt förekommer det en mer negativ beskrivning av välfärdsfö-
retagande i nyhetsrapportering och i den offentliga debatten. Denna 
beskrivning fokuserar på ekonomiska vinstintressen och vad dessa 
kan åstadkomma i termer av negativ utveckling. Här träder den bild 
av ”vinstbusar” fram, som Maud Olofsson vill argumentera mot. Vård- 
och omsorg framställs som en bransch där enskilda ägare gör stora 
klipp och berikar sig på äldres och skattebetalares bekostnad. Dessa 
beskrivningar kommer bland annat till uttryck i samband med mass-
medias rapportering om vårdskandaler och i debattinlägg i olika 
forum. Särskilt intensiv blev rapporteringen under hösten 2011, då 
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massmedia uppmärksammade påstådda missförhållanden på ett 
äldreboende som drevs av dåvarande Carema.6 Några exempel på 
rubriker är ”Nytt skandallarm om äldreboende” (Svenska Dagbladet 
2/11 2011) och ”De tjänar på vanvården av gamla och sjuka” (Dagens 
Nyheter 12/11 2011). Rapporteringen gav upphov till en omfattande 
debatt om konsekvenserna av riskkapitalism och ekonomiska intres-
sen i den svenska äldreomsorgen. Journalister publicerade grans-
kande böcker om förhållandena inom äldreomsorgen och om den s.k. 
Caremaskandalen (Eriksson 2014; Palm 2013).   
      
Även om det främst är riskkapitalbolagen som fokuserats i dessa de-
batter har uppmärksamheten även stundtals riktats mot mindre, pri-
vata aktörer som driver företag i aktiebolagsform. Dagens Nyheter har 
t.ex. upprepade gånger rapporterat om enskilt drivna förskolor och 
fritidshem som beskrivs ha låg personaltäthet, torftig miljö och bris-
tande säkerhet – samtidigt som ägarna tar ut höga löner och aktie-
utdelningar. Detta har skett under rubriker som ”Lite personal – stor 
vinst” (19/4 2010), samt ”De har gjort miljonvinster på Stockholms 
avknoppningar” (18/1 2013). Under den sistnämnda rubriken besk-
rivs hur privatpersoner som tidigare varit kommunalt anställda kun-
nat tjäna stora pengar på att köpa loss verksamheten från kommunen 
till ett lågt pris och driva den vidare i privat regi. Carin Jämtin, parti-
sekreterare för socialdemokraterna, skriver på Aftonbladets debatt-
sida att det finns ”flera exempel på att privata företag inom välfärden 
just nu tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till ex-
empel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldre-
boenden” (Jämtin 2013). I inlägget kräver Jämtin att möjligheten för 
”riskkapitalister och andra aktörer” att plocka ut privata vinster be-
gränsas.  
      
Dessa artiklar och debattinlägg speglar en misstro mot privata affärs-
aktörers motiv för att verka inom vård och omsorg, som inte bara 
riktas mot riskkapitalbolag utan även mot andra privata bolagsform-
er. Bilden framträder av en bransch där företagare styrs av 

                                                
 
6 Under 2013 ändrades namnet från Carema till Vardaga.   
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vinstintresse, på bekostnad av kvalitet – om de inte driver verksam-
heter i former som idéburna organisationer, kooperativ, stiftelser eller 
aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Dessa sistnämnda utförare 
skall, enligt vänsterpartiet och LO, ges fortsatta möjligheter att verka 
inom skattefinansierad välfärd. ”Så skapar vi en välfärd fri från kom-
mersiella intressen”, skriver ledande vänsterpartister i DN inför 
Almedalen 2012 (Sjöstedt & Andersson 2012).7  
      
Ett drag som är gemensamt för de farhågor och förhoppningar som 
beskrivits ovan är att de tycks förknippa företagande med handlings-
utrymme, samt utgå från föreställningar om att företagaren i hög 
utsträckning kan förstås som en individuell aktör. Företagaren fram-
träder som en aktör med kraften att förändra, antingen till det bättre 
eller sämre. Denna aktör framställs antingen som skapare och hjälte, 
eller som skojare och skurk (jfr De Geer 1994; Sundin 2004).  
      
Dessa farhågor och förhoppningar kan kontrasteras mot forsknings-
resultat som ger en mer komplex inblick i hur drivkrafter och villkor 
för företagande kan förstås. Studier visar att motiven sällan är så eko-
nomiskt inriktade, som debatter och allmänna föreställningar gör 
gällande (se t.ex. Amit et al. 2001; Lönnbring 2003; Sundin 2009). 
Istället framhävs existentiella motiv som handlar om skapande av 
mening, önskan att leva i enlighet med sina livsvärderingar, strävan 
efter oberoende och personlig utveckling, osv. (Bredvold 2011; 
Nilsson 2003). Hur individen uppfattar den situation som han eller 
hon befinner sig i har också central betydelse. Etablering av företag 
kan vara ett svar på både möjligheter och problem, t.ex. ett försök att 
skapa möjligheter till försörjning på orter med begränsade arbetstill-
fällen eller ett försök att bryta sig loss från begränsande positioner i 
arbetslivets organisationer (Buttner & Moore 1997; Carter & Cannon 
1992; Hughes 2003; Mattis 2004). Forskning visar också att sociala 
relationer har stor betydelse som kraftkälla för företagande, och att 

                                                
 
7 LO-kongressen 2012 beslutade att Landsorganisationen skall verka för en non-profit-
princip inom vård, skola och omsorg. Som ett led i detta tillsattes en välfärdspolitisk 
utredning med uppdrag att presentera förslag om hur en non-profit-princip skall kunna 
tillämpas, och hur vinster i välfärden kan begränsas. Se Rautio et al. (2013).  
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företagare skapar både möjligheter och motiv i samspel med andra i 
omgivningen (Brüderl & Preisendörfer 1998; Hedberg & Pettersson 
2006; Jack & Anderson 2002; Johannisson 1995). Företagaren bör 
med andra ord inte förstås som en individuell och socialt isolerad 
aktör.  
 
Samtidigt visar tidigare studier att företagande inte automatiskt 
medför de möjligheter till individuell frigörelse och entreprenörskap 
som de positiva föreställningarna gör gällande. Företagande kan 
innebära långa arbetsdagar i branscher med låg lönsamhet och små 
möjligheter för företagaren att påverka sin situation (Goffee & Scase 
1985; Kovalainen 1995; Ljungar 2007; Österberg 2006). Avreglering 
av offentliga monopol på tjänsteproduktion skapar inte nödvändigtvis 
bättre villkor för småföretagande och kvinnors företagande (Rapp 
2006; Sundin & Tillmar 2010; Tillmar 2004).  
 
Ahl (2004) noterar i detta sammanhang att kvinnor som förväntas ta 
över verksamheter inom vård och omsorg för att driva dem vidare i 
privat regi, indirekt förväntas delta i rationaliseringen av en redan 
effektiviserad och lågbetald sektor. Det kan ifrågasättas huruvida 
detta bidrar till att stärka kvinnors ekonomiska positioner och till att 
utmana strukturer i näringslivet. Visserligen är kvinnorna nu sina 
”egna”, men inom ramen för könssegregerande strukturer som histo-
riskt sett har förbundit omsorgsarbete med kvinnor. En parallell kan 
dras till Sundin och Tillmar (2008) som skriver att marknader inom 
vård och omsorg ställer krav som kan vara svåra för småföretagare att 
uppfylla (se vidare kapitel 3). Kraven på anpassning kan bli alltför 
starka, vilket kan leda till att småföretagande inom vård och omsorg 
utmynnar i självexploatering snarare än möjlighetsexploatering.  
      
Dessa resultat och analyser ger således en grund för att problemati-
sera de farhågor och förhoppningar som beskrivits ovan, både när det 
gäller föreställningar om ensidigt profitintresse och företagande som 
en väg till frihet och entreprenörskap. De ger också argument för 
närmare studier av hur vård- och omsorgsföretagare själva beskriver 
sitt företagande och sitt handlingsutrymme, i relation till de förut-
sättningar som omgivningen ger. Företagande och entreprenörskap är 
inbäddade i institutioner som marknad och nationalstat (Ahl & 
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Nelson 2010; Bourne 2010; Bruton et al. 2010; Fligstein & Dauter 
2006). Förutsättningarna påverkas av hur marknader skapas och re-
gleras, och kan också påverkas av politiska reformer inom olika om-
råden. Detta blir särskilt tydligt när det handlar om offentligt finansi-
erat välfärdsföretagande, eftersom detta sker på marknader som 
tillkommit genom politiska försök att reformera välfärdsstaten. 
 
 

1.1 Välfärdsstat i förändring 
 
Konkurrensutsättningen av svenska välfärdstjänster kan betraktas 
som en del i en större utveckling som också omfattat privatisering av 
statliga företag och avreglering av statliga monopol inom tv, telefoni, 
inrikesflyg, osv. Detta har skett i kölvattnet av en global reformvåg 
som svept fram över världen från början av 1980-talet och framåt 
(Jordahl & Öhrvall 2013).  
 
En bakgrund till reformerna var den kritik som riktats mot välfärds-
staternas expansion i västvärlden, delvis från vänstern men främst 
från nyliberalt håll. Utbyggnaden av social tjänsteproduktion ansågs 
ha lett till en byråkratisk, offentlig sektor som präglades av expert-
styre och bristande lyhördhet mot medborgares behov. Nyliberala 
kritiker hävdade att välfärdsstatliga monopol och bristen på 
valalternativ innebar en kränkning av det individuella självbestäm-
mandet i frågor som rör personliga områden som den egna hälsan 
eller barnens skolgång (Rothstein & Blomqvist 2008). En del i den 
nyliberala kritiken var också att avsaknaden av konkurrens gjorde 
offentlig välfärdsproduktion ineffektiv ur ekonomisk synpunkt. 
Debatterna pågick i Sverige liksom andra delar av västvärlden (Clarke 
& Newman 1997; Jordahl & Öhrvall 2013). Medan somliga vänsterde-
battörer förespråkade decentralisering av beslutsfattande till lokal 
nivå och kollektiva former för inflytande, krävde nyliberala debattörer 
direkt inflytande för den enskilde i form av konsumentmakt: möjlig-
heten att själv välja leverantör av skola, vård och omsorg. I kontrast 
till den offentliga sektorn framställdes marknaden som dynamisk, 
innovativ och lyhörd i förhållande till efterfrågan (Clarke 2004). 
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Införandet av marknadsliknande lösningar kom således att lanseras 
som ett sätt att reformera verksamheten inom välfärdsproduktion och 
offentlig förvaltning. Näringslivsinspirerade tekniker för styrning, ofta 
refererade till som New Public Management (NMP), förespråkades 
både av nationella regeringar i väst och av internationella 
organisationer som OECD och Världsbanken (Sehested 2002). Några 
inslag i NPM är bl.a. konkurrens mellan offentliga och privata produ-
center, stramare ekonomisk styrning genom resultatbaserad finansie-
ring, ökat fokus på prestationsmätningar och kvalitetskontroller samt 
kundval (Clarke & Newman 1997; Dahl 2009; Hood 1991). New Public 
Management är dock ingen entydig strategi för modernisering, utan 
kan snarare betraktas som ett paraplybegrepp som omfattar ett spekt-
rum av styrdoktriner (Vabø 2003). Dessa doktriner har tillämpats på 
olika sätt i de nordiska länderna, t.ex. när det kommer till 
konkurrensutsättning av offentligt finansierade välfärdstjänster eller 
s.k. ”privatisering”.  Något som kan noteras i detta sammanhang är 
att den ekonomiska kris som Sverige genomled i början av 1990-talet 
sammanföll med att fler offentliga verksamheter utsattes för konkur-
rens. ”Att entreprenader gav utsikter om kostnadssänkningar sågs 
förmodligen som lockande i en sådan finansiell situation” (Jordahl & 
Öhrvall 2013, s. 36).  
      
Utvecklingen i Sverige påverkades således av internationella, mark-
nadsliberala trender. Marknadslösningar har emellertid introducerats 
och använts på varierande sätt i olika länder och verksamheter, bero-
ende på den politiska och institutionella kontexten (Brennan et al. 
2012; Meagher & Szebehely 2013b). En variant är skapandet av 
kundvalsmarknader där privata producenter, ideella och/eller vinst-
inriktade, tillåts konkurrera med varandra och med offentliga produ-
center. En annan variant är att produktionen behålls i offentlig regi, 
men att konkurrens skapas i form av interna köp- och säljrelationer 
mellan olika enheter.  
 
I denna avhandling riktas intresset mot den förstnämnda varianten, 
dvs. kundvalsmarknader som tillåter privata aktörer i form av företag. 
Begreppet kvasi-marknad är i detta sammanhang relevant för att be-
skriva ett arrangemang som bygger på en kombination mellan 
institutionerna marknad och välfärdsstat (Bartlett et al. 1998). 
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Kännetecknande för kvasi-marknader är att konkurrens mellan väl-
färdsproducenter används som ett sätt att införa marknadsmekan-
ismer, samtidigt som medborgare ges fri eller subventionerad tillgång 
till offentligt finansierade tjänster. Inslagen av offentlig finansering 
och styrning innebär att kvasi-marknader i praktiken avviker från det 
nyliberala idealet om fria, kapitalistiska marknader.  
      
Användningen av marknadsmekanismer för produktion av välfärds-
tjänster har beskrivits som ett av de mest signifikanta uttrycken för 
välfärdsstaters förändring (Brennan et al. 2012), och som en revolut-
ion inom socialpolitiken (Bartlett et al. 1998). Utvecklingen innebär 
bl.a. en omförhandling av relationer och ansvarsfördelning mellan 
stat och medborgare. De senare förväntas agera som konsumenter 
eller kunder; som sådana förväntas de också ta ett större ansvar för 
att själva tillförsäkra sig kvalitativa välfärdstjänster, genom att välja 
bort producenter som de inte är nöjda med (Clarke 2006; Rostgaard 
2006, 2011). Det gemensamma ansvaret för att tillförsäkra alla män-
niskor tillgång till högkvalitativa tjänster, och att frigöra dem från 
marknaden, har tidigare använts som ett argument inom den svenska 
socialdemokratin för att behålla tjänsteproduktionen inom offentlig 
sektor (Dahlberg et al. 2013). Socialpolitiken har präglats av föreställ-
ningar om att jämlikhet kräver att sociala tjänster är lika för alla, dvs. 
att de ges en enhetlig utformning och att medborgare behandlas lika 
(Rothstein & Blomqvist 2008). Detta kan betraktas som en grundläg-
gande aspekt av den traditionella, nordiska välfärdsmodellen. Intro-
duktionen av valfrihet och konsumentlogik ändrar förutsättningarna 
för denna modell, i och med att principerna om enhetlighet och 
standardlösningar frångåtts.  
      
Samtidigt skapar utvecklingen av marknader nya utmaningar när det 
kommer till kvalitetssäkring och reglering (Bartlett et al. 1998; Clarke 
2004; Meagher & Szebehely 2013b). Det handlar bl.a. om hur offent-
liga finansiärer kan försäkra sig om att kollektiva resurser i form av 
skattemedel inte slösas bort, och att de tjänster som levereras av pri-
vata producenter håller förväntad omfattning och kvalitet (Szebehely 
& Meagher 2013). Välfärdstjänster som omsorg har en komplex ka-
raktär. Mottagares behov kan vara oförutsägbara och förändras över 
tid, vilket gör det svårt att på förhand specificera kompletta villkor i 
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kontrakt och att mäta kvalitet i det som levereras. I en sådan kontext 
kan förtroendefulla relationer mellan finansiärer och producenter ha 
särskilt stor betydelse för möjligheten att driva välfärdstjänster på ett 
effektivt och kvalitetsutvecklande sätt (Mannion & Smith 1998).   
 
 

1.2 I gränslandet mellan offentligt och privat 
 
Som jag visade ovan är framväxten av marknader för offentligt finan-
sierat företagande en del i komplexa förändringsprocesser. Företa-
gandet sker på kvasi-marknader som konstrueras genom speciella 
kombinationer mellan marknad och välfärdsstat. Den fortsatta ut-
gångspunkten för min studie är att hemtjänsten är en särskilt intres-
sant verksamhet att studera när det kommer till företagande på 
sådana marknader. Detta är ett område där det pågår institutionella, 
lagreglerade förändringar i riktning mot valfrihet och försök att skapa 
kundvalsmarknader. Lagen om valfrihet som infördes 2009 ger 
kommuner möjlighet att låta enskilda medborgare välja mellan of-
fentliga och privata utförare av hemtjänst.8 Om medborgaren inte 
skulle vara nöjd med sitt val, har han eller hon rätt att göra omval och 
byta utförare. Hemtjänstutförare i ett kundvalssystem garanteras så-
ledes inga kunder, utan måste utforma och bedriva sina verksamheter 
på sådana sätt att kunderna uppfattar dem som attraktiva alternativ.  
      
Samtidigt är hemtjänsten också föremål för en annan form av 
institutionell reglering genom biståndsbedömning, som styrs av 
socialtjänstlagen.9 Den marknad som skapats inom hemtjänst bärs 

                                                
 
8 Våren 2015 hade 125 kommuner infört valfrihet för omvårdnad, service och delegerad 
hemsjukvård inom hemtjänsten. Se uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting: 
<http://skl.se/download/18.6bcd6a6714d9a54e2b921735/1433317797425/skl-LOV-karta-
kommuner-april-2015-redigerad.pdf>.  

9 Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har en enskild person som inte själv kan 
tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till kommunalt bistånd 
för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en 
skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker individens möjligheter att leva ett 
självständigt liv. De vanligaste formerna av bistånd inom äldreomsorgen är plats i särskilt 
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inte primärt upp av privatbetalande kunder, utan av offentlig finan-
siering. För att få tillgång till hemtjänst måste den enskilde ansöka 
om detta hos den kommunala förvaltningen. Behovet av hjälp utreds 
och bedöms av en biståndshandläggare, som fattar beslut om hjälpens 
omfattning och i vissa fall även innehåll. Möjligheten att påverka 
vilken hjälp som skall ges kan i det senare fallet vara begränsad, både 
för kunden och för utföraren. Den offentliga finansieringen och regle-
ringen medför att individer som startar hemtjänstföretag hamnar i ett 
särskilt beroendeförhållande till offentliga välfärdsinstitutioner. Den 
kommunala organisationen beställer den hjälp som skall utföras och 
betalar ersättning för utförda insatser.   
      
Hemtjänstföretagen intar därmed en position som organisatoriska 
hybrider i gränslandet mellan offentligt och privat. Att sälja omsorg 
innebär i detta perspektiv inte samma sak som att sälja varor, eller 
driva tjänsteföretag på en konventionell marknad. Detta förhållande 
öppnar upp för en rad frågeställningar om vilka spänningsfält som 
uppstår i skärningspunkterna mellan företagandets drivkrafter och 
rationaliteter, och villkoren i den omgivande kontexten.  
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet för denna studie är att undersöka hur hemtjänstföretagare 
beskriver sina villkor och verksamheter, som företagare på en kvasi-
marknad. Detta kan också formuleras som att avhandlingens 
problemfokus ligger i mötet mellan aktörers intressen, och de hand-
lingsmöjligheter som de omgivande ramarna ger. I avhandlingen stu-
deras företagares erfarenheter av dessa möten. I förlängningen är 
målet att kunna säga något om vilka karaktäristiska som utmärker 
hemtjänsten som bransch för företagande. Syftet skall besvaras ge-
nom följande frågeställningar: 

                                                                                                                                  
 
boende, hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende samt dagverksamhet (Socialstyrelsen 
2013).  
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- Vilka skäl uppger de intervjuade företagarna för att starta 
affärsverksamheter inom hemtjänst? Vilka sammanhang och 
omständigheter framträder som betydelsefulla för etablering 
inom denna bransch?  
 

- Vilka förutsättningar och utmaningar kan urskiljas i hemtjänst-
företagares berättelser om sitt företagande, och hur agerar 
företagare för att hantera dem?  

 
- Hur beskriver hemtjänstföretagare sina verksamhetsidéer och 

sina uppfattningar om hur hemtjänst bör bedrivas?   
 
Några avgränsningar bör också framhållas. Även om de antaganden 
och frågeställningar som förekommer i debatten fungerat som 
inspirationskällor, innebär inte detta att samtliga kommer att be-
handlas i denna avhandling. Exempelvis har det förekommit en om-
fattande debatt om huruvida konkurrensutsättning och företagande 
inom den offentligt finansierade välfärden faktiskt lett till ökad effek-
tivitet och kvalitetsutveckling (se t.ex. Bergman & Jordahl 2014; 
Hartman 2011b). Jag avser emellertid inte att utvärdera kvalitets-
effekter eller ekonomiska effekter. Snarare är det hemtjänst-
företagares erfarenheter och subjektiva uppfattningar som ställs i 
fokus. Den offentliga debatten har inspirerat mig att ställa frågor om 
hur hemtjänstföretagare själva uppfattar sin roll och sina handlings-
möjligheter, samt vilka faktorer som kan möjliggöra respektive be-
gränsa deras upplevelser av sitt handlingsutrymme.  
 

 

1.4 Företagande, entreprenörskap, hemtjänst 
 
Två begrepp som är centrala i denna avhandling är företagande och 
företagare. Med ”företagande” avser jag näringsverksamhet – 
produktion och/eller distribution av varor och tjänster – som bedrivs 
i enskild firma, privatägt bolag eller personalkooperativ. Med begrep-
pet ”företagare” avser jag personer som äger och driver juridiskt fri-
stående företag, dvs. som inte är franchisetagare eller som driver 
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dotterbolag till större företag. De företagare som medverkat i 
föreliggande studie är i denna mening självanställda och sina egna 
arbetsgivare.10  
      
Företagande betraktas ibland som liktydigt med entreprenörskap 
inom forskning, utan en närmare diskussion av likheter och skillnader 
mellan dessa fenomen. Ett uttryck för det är att statistik över nyföre-
tagande eller förekomsten av små och medelstora företag används för 
att mäta förekomsten av entreprenörskap i olika regioner och länder, 
samt att individer som startar företag beskrivs som entreprenörer – 
utan närmare analyser av vilka affärsidéer som ligger till grund för 
verksamheten och hur den bedrivs (se t.ex. Aidis et al. 2008; Birley 
1985; Mattis 2004; Tödtling & Wanzenböck 2003). Samtidigt kan det 
konstateras att forskare haft svårt att komma fram till en gemensam 
definition av vad entreprenörskap innebär (Gartner 2001; Ruef & 
Lounsbury 2007; Ucbasaran et al. 2001).  
 
Tidigare studier pekar dock på att det verkar finns skäl för att skilja 
mellan olika former av företagande. Enligt Nilsson (2003) känneteck-
nas entreprenöriellt företagande av en strävan efter att se och 
förverkliga nya möjligheter, vilket innebär en fokusering på förnyelse, 
utveckling, innovation och förändring. Detta kan jämföras med t.ex. 
brödföretagande som handlar om att hitta en inkomstkälla och att 
klara sitt uppehälle, snarare än om att förverkliga och utveckla nya 
affärsidéer (Ljungar 2007; Sundin 2004). Detta resonemang skall 
dock förstås som en analytisk renodling och förenkling. I realiteten är 
skillnaderna mer flytande, i det avseendet att företag kan drivas mer 
eller mindre entreprenöriellt (se Nilsson 2003).  
 
Definitionsfrågor kompliceras vidare av att entreprenörskapsbegrep-
pet utvidgats till att omfatta också andra former av värdeskapande 
aktiviteter och handlingar, än dem som sker i företag och på kommer-
siella marknader. Begrepp som ”socialt entreprenörskap” speglar t.ex. 

                                                
 
10 För en diskussion om olika sätt att definiera begreppen ”företag” och ”företagare”, se 
Curran och Blackburn (2001), Kovalainen (1995) samt Storey (1999). För en närmare 
beskrivning av hur företagare definieras i denna avhandling, se kapitel 5. 
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ett stort och ökande intresse för det utvecklingsarbete som sker kring 
sociala frågor i olika typer av organisationer, t.ex. i ideella samman-
hang (Shaw & Carter 2007). Forskare har också uppmärksammat att 
entreprenörskap kan utövas av anställda inom den offentliga sektorns 
organisationer, t.ex. inom vård och omsorg (Fogelberg Eriksson 
2008; Sundin & Tillmar 2008). Entreprenörskap kan i dessa sam-
manhang handla om utveckling av nya arbetssätt och former för or-
ganisering, utveckling av nya hjälpmedel, osv.  
      
Min utgångspunkt är att det kan vara analytiskt poängfullt att skilja 
mellan företagande och entreprenörskap, för att kunna peka på kva-
litativa distinktioner när det kommer till olika former och variationer 
av företagande. Denna utgångspunkt innebär att företagande och ent-
reprenörskap kan överlappa varandra i den meningen att vissa företag 
är inriktade på utveckling av nya varor, tjänster, organiseringsformer 
eller arbetssätt. Entreprenöriellt företagande kan ske i olika typer av 
branscher och verksamheter; inom vård och omsorg likaväl som inom 
tillverkning och i teknikorienterade branscher. Samtidigt menar jag 
således att kopplingen mellan företagande och entreprenörskap inte 
är självklar, utan måste undersökas i varje givet fall. Huruvida de 
idéer och strategier som mina informanter beskriver kan tolkas som 
uttryck för entreprenörskap är något jag återkommer till i mina 
analyser (framförallt kapitel 8). Företagande är min primära utgångs-
punkt och det begrepp jag huvudsakligen använder. I viss mån kom-
mer jag även använda entreprenörskapsbegreppet i forskningsöver-
sikten och i de empiriska kapitlena.  
      
Avslutningsvis är också hemtjänst ett grundläggande begrepp i denna 
avhandling. Hemtjänst är en form av bistånd som kommuner kan ge 
till individer i ordinärt boende eller särskilt boende. De företagare 
som medverkat i denna studie bedriver hemtjänst i ordinärt boende. 
Hemtjänst innefattar dels uppgifter som är av servicekaraktär, dels 
uppgifter som är inriktade mot personlig omvårdnad (Socialstyrelsen 
2013). Serviceuppgifter handlar främst om praktisk hjälp med 
hemmets skötsel, som städning och tvätt, hjälp med inköp och tillred-
ning av måltider, osv. Personlig omvårdnad avser insatser som därut-
över behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det 
kan handla om hjälp med att klä på sig, sköta personlig hygien, äta 
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och dricka, samt andra insatser som behövs för att bryta social 
isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i sitt 
hem.  
 
 

1.5 Avhandlingens uppläggning 
 
I detta kapitel har jag gett en introduktion till avhandlingens bak-
grund, syfte och frågeställningar. Jag har också förankrat detta i ett 
sammanhang som handlar om välfärdsstatens förändring. I nästa ka-
pitel beskriver jag hur organiseringen av hemtjänst förändrats ur ett 
övergripande perspektiv, från en traditionell modell som baserades på 
insatser från hemsamariter till framväxten av marknadslösningar och 
kundval. Jag beskriver en utveckling mot ökade inslag av uppgifts- 
och tidsstyrning och hur detta kan leda till konflikter mellan olika 
handlingslogiker eller rationaliteter för dem som är yrkesverksamma 
inom äldreomsorgen. I kapitel 3 behandlar jag tidigare forskning om 
företagandets mening och villkor, med ett särskilt fokus på studier om 
vård- och omsorgsföretagande.  
      
I kapitel 4 presenteras de begrepp och teorier som kommer att 
användas i analysen av det empiriska materialet. Jag utvecklar det 
begynnande rationalitetstema som introducerades i kapitel 2 genom 
att behandla olika begrepp för rationalitet, men också genom att dis-
kutera förutsättningar och gränser för rationalitet. Istället för att 
betrakta rationalitet som en egenskap eller essens som finns inuti in-
dividen, betonar jag hur sociala relationer och institutioner bidrar till 
att skapa olika former av rationaliteter. I kapitlet behandlas också te-
orier om systemförtroende och om förtroende och misstro som 
ordningsskapande mekanismer. I kapitel 5 redogör jag för metodolo-
giska utgångspunkter och strategier, liksom hur jag gått tillväga för att 
konstruera och analysera studiens empiriska material. Detta består av 
kvalitativa intervjuer som utförts från ett fenomenologiskt perspektiv 
och som analyserats med hjälp av kodning. Studiens vetenskapliga 
kvalitet diskuteras, liksom aspekter som forskningsetik.  
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Därefter följer tre empiriska kapitel i vilka jag redogör för och 
analyserar mina resultat. I kapitel 6 undersöker jag vilka skäl de in-
tervjuade företagarna uppger för att etablera affärsverksamhet inom 
hemtjänsten, samt vilka omständigheter som haft betydelse för eta-
blering inom denna bransch. I kapitel 7 studerar jag ett antal mot-
sättningar och spänningsfält som uppstår när hemtjänstföretagares 
intressen möter yttre förutsättningar, t.ex. när det handlar om de vill-
kor som är knutna till den offentliga finansieringen och regleringen. 
Jag analyserar också hur företagare går tillväga för att hantera de ut-
maningar som de möter, t.ex. när det handlar om att bygga upp 
och/eller bevara förtroende i relationer till beställarsidan. I kapitel 8 
fokuserar jag på hur de intervjuade företagarna beskriver innehållet i 
sina verksamheter och sina idéer om hur hemtjänst bör bedrivas. Med 
utgångspunkt i detta urskiljer jag tre olika affärsidéer. Dessa varierar 
bl.a. med avseende på konkurrensstrategier och vilka värden som in-
formanterna förknippar med tillvaron som hemtjänstföretagare.   
      
I kapitel 9 gör jag en summering av studiens slutsatser och avhand-
lingens kunskapsbidrag. Jag för en diskussion om de huvudsakliga 
resultaten och ger förslag till fortsatt forskning.  
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2 Organiseringen av hemtjänst: från hemsamariter till 
kundval 

 
I detta kapitel kommer jag att beskriva en utveckling mot 
rationalisering och kostnadseffektivisering som påverkat hemtjänst-
ens förutsättningar att tillgodose äldre hemmaboendes behov. Syftet 
är att utveckla bakgrunden till avhandlingens fokus och problemställ-
ning, samt introducera den kontext som företagarna verkar inom. Jag 
berör även hur reformer och den demografiska utvecklingen medfört 
utvidgade krav och förväntningar på hemtjänsten. Framväxten av 
marknadsorienterade modeller för styrning av hemtjänsten behand-
las, liksom skapandet av kundvalsmarknader. Villkoren inom dagens 
hemtjänst påverkas av yrkets historia. Därför inleds kapitlet med en 
kort beskrivning av hemtjänstarbetets framväxt. I detta sammanhang 
belyser jag hur föreställningar om hemtjänstarbete som lågt värderat 
kvinnoarbete byggdes in redan då verksamheten skapades.  
 
 

2.1 Hemtjänstarbetets rötter och traditionella organisering 
 
Fram till början av 1950-talet dominerades äldreomsorgen i Sverige 
av institutionsvård, framförallt i form av ålderdomshem (Edebalk & 
Lindgren 1999; Szebehely 1995). Hemmen var avsedda som ett alter-
nativ för gamla som inte klarade sin försörjning, eller som var i behov 
av vård eller bostad. Tidigare var dessa äldre hänvisade till någon av 
fattigvårdens anstalter, där de blandades med andra understödstagare 
som föräldralösa barn, alkoholister, kroniskt sjuka, osv. Ålderdoms-
hemmen skulle reserveras för fattiga äldre och ge försörjning, bostad 
och vård (Edebalk & Lindgren 1999). Under 1940-talet formulerades 
politiska förslag och program som syftade till utbyggnad och 
modernisering av ålderdomshemmen. Detta visade sig dock svårt att 
förverkliga på grund av otillräckliga ekonomiska förutsättningar. 
Ålderdomshemmen hamnade i en krissituation, samtidigt som antalet 
gamla i befolkningen ökade relativt kraftigt.  
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Parallellt började det växa fram en kritik mot ålderdomshemsideolo-
gin i slutet av 1940-talet och början av 50-talet. Ivar Lo-Johansson 
skrev en reportageserie om situationen på de svenska ålderdoms-
hemmen som handlade om förmyndarmentalitet, tristess, tappad 
livslust och berövat människovärde (Edebalk & Lindgren 1999). Pla-
cering på ålderdomshem innebar, enligt Lo-Johansson, att individen 
rycktes ur sitt livssammanhang. Istället för modernisering av ålder-
domshemmen, förespråkade Lo-Johansson att gamla borde kunna få 
hjälp och tillsyn i sin egen bostad. Devisen var ”hemvård istället för 
vårdhem”, vilket fick genomslag i den allmänna opinionen (Edebalk & 
Lindgren 1999; Szebehely 1995).  
      
Som en följd av den ansträngda situationen för åldringsvården kring 
1950 i kombination med ideologiska förändringar, började andra lös-
ningar prövas.11 Röda Korset i Uppsala startade år 1950 den första 
organiserade hemtjänsten för gamla (Edebalk & Lindgren 1999; 
Szebehely 1995). I verksamheten ingick bl.a. städning, matservice och 
sjukvårdshjälp. Syftet var att möjliggöra för äldre att bo kvar i 
hemmet så länge som möjligt. Hjälpen genomfördes av hemmafruar 
som avlönades för ett par timmars arbete per dag. Den billiga arbets-
kraften höll kostnaderna nere och gav förutsättningar för expansion. 
De nya idéerna fick snabbt genomslag och efterhand blev det allt 
vanligare att kommunerna tog över uppgiften (Edebalk & Lindgren 
1999).  
 
Hemhjälpen expanderade snabbt: 1970 hade antalet hemhjälpsmot-
tagare mer än tredubblats jämfört med 1960 (Szebehely 1995). Hem-
hjälpen byggdes ut under en samhällsekonomiskt gynnsam period, 
vilket innebar att den utvidgades till att även omfatta mindre 
hjälpbehövande grupper. Den tidigaste hemhjälpen inriktades mot de 
mest hjälpbehövande som annars skulle behöva institutionsplats, 

                                                
 
11 En viktig förutsättning för hemtjänstens uppkomst och utveckling, var att det började 
utvecklas andra lösningar på gamla människors försörjnings- och bostadsproblem än att 
flytta till ålderdomshem. Genom folkpensionsreformen 1948 blev det möjligt för de flesta 
äldre att klara sin försörjning, om än knappt (Szebehely 1995). Detta minskade 
nödvändigheten av att flytta till ålderdomshem enbart pga. fattigdom.  
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men expansionen innebar att fattigvårdsstämpeln försvann och att 
hemtjänsten blev en praktisk serviceform som stora grupper av äldre 
kom att använda.  
 
Tidigare forskning (Eliasson & Szebehely 1992; Eliasson-Lappalainen 
& Szebehely 1998; Szebehely 1995) har beskrivit hemtjänstarbetet 
under expansionsperioden som ett förhållandevis fritt och själv-
ständigt arbete.12 Varje hemsamarit, eller hemvårdsbiträde som de 
äldres hemhjälpare också kallades, hade ett fast antal personer som 
hon besökte samt en bestämd hjälptid hos var och en – till exempel 
”två timmar per dag hos Fru Svensson” (Eliasson & Szebehely 1992). 
Tilldelningen av hjälp till de äldre var således generös ur tidsperspek-
tiv. Vilka sysslor som skulle genomföras var sällan definierat på för-
hand. Detta lämnade utrymme till hemvårdsbiträdet och den gamla 
att, inom ramen för den anvisade tiden, förhandla om vad som skulle 
göras och hur. Eftersom det fanns få regler för arbetets utförande, 
hade hemvårdsbiträdet potentiella möjligheter att använda sitt om-
döme och anpassa sina insatser till den enskilde individen och 
situationen. Att hemvårdsbiträdet hade ”sina” pensionärer skapade 
också förutsättningar för kontinuitet och ömsesidig personkännedom. 
Detta uteslöt naturligtvis inte maktförhållanden och konflikter mellan 
parterna. Personliga relationer garanterade inte att det alltid var ett 
gott eller omsorgsfullt arbete som genomfördes. Samtidigt som hem-
tjänstarbetet var ett självständigt arbete, var det också ett ensamt 
arbete. Många hemvårdsbiträden arbetade direkt hemifrån sig själva 
och träffade endast sällan arbetsledare eller arbetskamrater. De 
riskerade därför att stå utan stöd när svårigheter uppstod.  
      
En aspekt som har en central betydelse när det gäller hemtjänstarbe-
tets uppkomst och utveckling är att detta präglats av låg status och 
särbehandling; inte bara i förhållande till resten av arbetsmarknaden, 
utan också i förhållande till annat människovårdande arbete som ex-
empelvis barnomsorg (Eliasson & Szebehely 1992). Under 1950-talet 
tillmättes hemhjälp för äldre en betydlig lägre status och prioritet än 
                                                
 
12 Se Christensen (2005) och Vabø (2006) för liknande beskrivningar av hemtjänstarbetets 
rötter och traditionella organisering i Norge.  
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hemhjälp för barnfamiljer. De personer som gav praktisk hjälp i 
barnfamiljer, ofta på grund av att modern var tillfälligt sjuk, kallades 
hemsystrar eller hemvårdarinnor. Från mitten av 1940-talet stöttades 
denna verksamhet ekonomiskt av staten, ett stöd som var kopplat till 
ett krav på 15 månaders utbildning för hemvårdarinnorna. I utred-
ningar från denna period betonades att arbetet som hemvårdarinna 
måste ha bra anställnings- och lönevillkor för att kunna hävda sig i 
konkurrensen mot mer lockande arbetstillfällen inom industri och 
kontor.  
      
När det handlade om villkoren inom hemhjälp för äldre, och dem som 
arbetade som hemsamariter, gällde precis det omvända. Här uttalades 
snarare uppfattningar om att arbetet som hemsamarit inte skulle til-
låtas konkurrera med andra arbetstillfällen, och ta arbetskraft från 
resten av arbetsmarknaden. För att undvika att en sådan konkurrens-
situation uppstod, rekommenderade Socialstyrelsen i början av 1950-
talet att man endast skulle anta hemmafruar till arbetet som 
hemsamarit eller hemvårdsbiträde (Eliasson & Szebehely 1992). Lö-
nen sattes också medvetet i underkant, för att kvinnor inte skulle 
frestas att lämna en befintlig anställning och arbeta som hemsamarit 
istället. Till skillnad från hemvårdarinnornas arbete i barnfamiljerna, 
ansågs arbetet med hemhjälp till gamla inte kräva någon utbildning 
eller särskild kompetens utöver vanliga husmorskunskaper.   
      
En förklaring till att äldreomsorgen särbehandlats kan vara att denna 
form av omsorg traditionellt sett inte betraktats som ett reproduktivt 
arbete – i varje fall inte i den snäva mening att det återskapar indivi-
der och arbetskraft. Eliasson och Szebehely (1992) skriver att det 
finns en lång och välförankrad tradition i vårt samhälle, som innebu-
rit att vård och omsorg graderas och tilldelas efter vårdtagarnas pro-
duktivitet och reparerbarhet. Till skillnad från barnomsorg, är äldre-
omsorgen knuten till stillastående eller tillbakagång. Det är, ur strikt 
samhällsekonomisk synpunkt, en ”resultatlös” verksamhet. Särbe-
handlingen har således inneburit att arbetet med hemhjälp till gamla 
har nedvärderats och satts på undantag. Det faktum att hemtjänst till 
gamla inte betraktades som ”ett riktigt arbete” medförde samtidigt att 
det undgick de försök till kontroll, styrning och rationalisering som 
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påverkade många andra arbeten på arbetsmarknaden – åtminstone 
under hemtjänstens tidigare historia (Eliasson & Szebehely 1992).  
 
Den främsta rekryteringsbasen under hemtjänstens tillkomst och ex-
pansion bestod således av socialt medkännande husmödrar som ville 
göra en samhällsnyttig gärning. Szebehely (1995) noterar, med ut-
gångspunkt i dokument från 1950-talet, att hemvårdsbiträdena ofta 
gjorde insatser långt utöver arbetstid och utöver de praktiska sysslor 
de var anställda för. Det kunde handla om att besöka äldre som tagits 
in på sjukhus, uppvakta dem på födelsedagar, eller besöka äldre i de-
ras hem efter arbetstid. Observationer om att hemtjänstpersonal utför 
olika former av extratjänster, utöver sina arbetsuppgifter, har även 
gjorts i senare studier (Hjalmarsson 2009a, 2009b; Sörensdotter 
2008).  
      
Den norska sociologen Waerness (1984) formulerade begreppet 
omsorgsrationalitet för att synliggöra dessa aspekter av omsorgsar-
betet. I sin forskning om norska hemhjälpare observerade Waerness 
att de utförde mer arbete än vad de fick betalt för. När forsknings-
resultaten presenterades i den offentliga debatten uppfattades detta 
som att hemhjälparna var irrationella eller ”dumma”. Waerness me-
nar dock att ett instrumentellt och regelstyrt förhållningssätt har en 
begränsad giltighet i omsorgen om hjälpbehövande individer, bl.a. 
eftersom rollen som hjälpbehövande kan medföra ångest och osäker-
het. För att lösa vardagliga problem i omsorgsarbetet kan det därför 
vara just rationellt att hemhjälpare använder sin förmåga till inlevelse 
i den enskildes situation, och att de tar hänsyn till det som behöver 
göras här och nu. I nuvarande former för hemtjänst, som präglas av 
tydligare uppgiftsstyrning och mer begränsade insatser, kan detta in-
nebära att anställda ibland tänjer på arbetsledningens regler och 
instruktioner om vad som får och skall göras hemma hos äldre 
(Hjalmarsson 2009a, 2009b). Organisatorisk olydnad genom olika 
former av extrainsatser eller ”expansion of output” kan i själva verket 
vara en förutsättning för att den dagliga verksamheten inom vård och 
omsorg skall fungera (Kirchhoff & Karlsson 2012).  
      
Forskare som inspirerats av Waerness betraktar omsorg som intel-
lektuellt arbete, innefattandes planering och ständiga ompriorite-
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ringar, emotionellt arbete som innebär engagemang i den andres pro-
blem, och manuellt arbete som omfattar de konkreta sysslorna 
(Szebehely 1999). Inom den skandinaviska omsorgsforskningen har 
intresse även riktats mot hur organisatoriska villkor inom det betalda 
lönearbetet påverkar förutsättningarna för ett omsorgsfullt handlande 
(Dahl & Eriksen 2005; Eliasson 1992c, 1999; Szebehely 2003b).13 Det 
traditionella sättet att organisera hemtjänst anses rymma ett antal 
gynnsamma förutsättningar i detta sammanhang, såsom generös till-
delning av tid, ett begränsat antal fasta hjälptagare för varje hem-
vårdsbiträde, samt att hjälpens innehåll sällan var bestämd på för-
hand. Eliasson-Lappalainen & Szebehely (1998) skriver att hem-
tjänstarbetet i denna traditionella form var ett självförvaltande arbete 
för hemvårdsbiträdet, vilket tillät den förbindelse mellan känslans, 
tankens och handens arbete som betonas i teorier om omsorgs-
rationalitet. Det självförvaltande arbetet innebar, åtminstone potenti-
ellt sett, möjligheter för hemvårdsbiträdet att ge en individanpassad 
hjälp som tog hänsyn till skiftande behov och önskemål – det vill 
säga, att agera utifrån kontexten och situationen.  
 
 

2.2 Ekonomiska, organisatoriska och demografiska förändringar 
 
De senaste decennierna har det skett stora förändringar inom den 
svenska äldreomsorgen och hemtjänsten. Rationaliseringsförsök, re-
former, förändringar inom sjukvårdssektorn samt demografiska 
förändringar har kommit att få en central betydelse för hemtjänstens 
förutsättningar och utveckling.  
 

                                                
 
13 Szebehely (1999) skriver att det finns en anglosaxisk forskningstradition, som främst 
intresserat sig för den informella och oavlönade omsorgen, och en skandinavisk 
forskningstradition som varit mer inriktad på det avlönade och offentliga omsorgsarbetet. 
Dessa traditioner har teoretiskt närmat sig varandra, bl.a. utifrån begreppet 
omsorgsrationalitet. I detta kapitel lägger jag dock fokus på det betalda omsorgsarbetets 
organisatoriska villkor och utveckling i Sverige ur ett övergripande perspektiv. 
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Hemtjänstens kraftiga expansion hade medfört kostnadsökningar 
som började ifrågasättas mot slutet av 1970-talet. En rad förändringar 
bidrog till att den ursprungligen ”billiga” hemtjänsten efterhand blev 
dyr; i kombination med en växande andel äldre i befolkningen, ledde 
detta till ökat intresse hos politiker och tjänstemän för att finna nya 
lösningar (Edebalk & Lindgren 1999). Hemtjänstens expansion bör-
jade avta under 1980-talet, liksom den offentliga sektorns verksam-
heter i stort. Istället inleddes en utveckling som innebar att färre fick 
hemtjänst och att insatserna koncentrerades till personer med om-
fattande hjälpbehov (Lagergren 2006; Szebehely 2000).  
      
En viktig omständighet är de reformer som genomfördes under 1990-
talet och som kom att få en central betydelse för äldreomsorgens ut-
veckling (Olsson & Ingvad 2000; Svensson & Edebalk 2001; 
Szebehely 2000). En förändring av kommunallagen i början av 90-
talet gav kommunerna större frihet att fatta beslut om bland annat 
driftsformer och interna styrformer, vilket i sin tur innebar större 
möjligheter än tidigare att anlita privata utförare av offentliga väl-
färdstjänster. En annan viktig reform var den s.k. Ädelreformen som 
trädde i kraft 1992. Genom denna reform fick kommunerna det sam-
lade ansvaret för långvarig vård och omsorg till äldre, vilket bl.a. 
medförde att ett stort antal sjukhems- och långvårdsplatser överför-
des från landstingen till kommunerna. Förutom det utökade verk-
samhetsansvaret blev kommunerna också betalningsansvariga för 
medicinskt färdigbehandlade inom landstingens somatiska akutsjuk-
vård och geriatriska vård. Detta blev ett kraftfullt ekonomiskt incita-
ment för att korta ned vårdtiderna för äldre patienter. Genom 
psykiatrireformen 1995 utökades kommunernas betalningsansvar till 
att även gälla psykiatrisk vård.   
      
Tillsammans har dessa reformer bidragit till ökat tryck på kommu-
nernas omsorgsinsatser för gamla. Minskningen av antalet vårdplats-
er inom sjukvården, liksom kortare vårdtider, leder till att fler äldre 
lämnar sjukhusen med kvarstående vårdbehov. Samtidigt har det 
skett en minskning av antalet platser i särskilda boendeformer för 
äldre (servicehus, gruppboende, ålderdomshem, etc.) i många kom-
muner under de senaste 15 åren (Lagergren 2006; prop.2005/06:115; 
Socialstyrelsen 2015). Kombinationen mellan kortare vårdtider och 
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färre platser i särskilda boenden har bidragit till att hemtjänsten fått 
en allt viktigare och mer komplicerad uppgift. Till detta kommer att 
den tekniska och medicinska utvecklingen medfört nya möjligheter 
till behandling av sjukdomar och skador högt upp i åldrarna, vilket 
ställer ökade krav på rehabilitering och omsorg i hemmet.  
 
Vidare har den demografiska utvecklingen, med allt fler i befolk-
ningen som uppnår hög ålder, beskrivits som en utmaning för den 
offentliga äldreomsorgen. Som regeringen konstaterar i en nationell 
utvecklingsplan för vård och omsorg: ”När gruppen äldre växer, växer 
också behoven av vård och omsorg” (prop. 2005/06:115, s. 19). Detta 
har antagits medföra ökade kostnader för samhället, i Sverige liksom i 
andra delar av väst (se t.ex. Batljan & Lagergren 2000; Katz 1992). 
Föreställningar om att fler äldre i befolkningen automatiskt medför 
en dramatisk ökning av hjälpbehov och kostnader kan dock proble-
matiseras, bl.a. eftersom behov och kostnader inte bara påverkas av 
andelen äldre i sig utan också av hälsoutveckling och andra faktorer.14 
Forskning pekar på förbättrad hälsa hos äldre, samtidigt som medi-
cinsk och teknisk utveckling underlättar för äldre med sjukdom och 
funktionsnedsättningar att själva klara vardagliga sysslor (Thorslund 
& Parker 2006).15 I diskussioner om framtida behov av äldreomsorg 
är det, enligt Lagergren (2006), viktigt att skilja på begreppen ohälsa, 
förekomst av sjukdom, funktionsnedsättning och hjälpbehov.  
      
Den demografiska utvecklingen handlar dock inte enbart om att an-
delen äldre i befolkningen ökar, utan också om ökad heterogenitet och 
mångfald (Andersson 2007). Till exempel ökar andelen äldre med 

                                                
 
14 Om man utgår från att genomsnittkostnaden per person (givet kön och ålder) förblir 
oförändrad, hamnar den beräknade kostnadsökningen för äldreomsorg under åren 2000–
2030 på 60–70 procent. Om man tar hänsyn till hälsoutvecklingen vid uppskattningar av 
framtida kostnader för äldreomsorg, begränsas den förväntade ökningen till 20–30 
procent (Batljan & Lagergren 2000). 

15 Thorslund och Parker (2006) konstaterar dock att forskningsresultaten är motstridiga 
när det kommer till hälsoutvecklingen bland äldre. De visar i en genomgång av svensk och 
internationell forskning att studier tyder på både förbättrad och försämrad hälsa hos äldre. 
Det finns olika hypoteser om sambanden mellan ökad livslängd, friska levnadsår och 
sjukdomsår (se även Crimmins & Beltrán-Sánchez 2010). 
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annat modersmål än svenska (prop. 2005/06:115). Detta har aktuali-
serat frågor om behov av språk- och kulturkompetens hos anställda 
inom omsorgen, liksom den eventuella önskvärdheten i särlösningar 
som riktar sig till olika etniska grupper av äldre (Andersson 2010; 
Torres 2006; Wånell 2006).  
      
Sammantaget har de ovan beskrivna förändringarna medfört utvid-
gade krav och förväntningar på hemtjänsten, som skall tillgodose mer 
varierande och komplexa hjälpbehov än tidigare. En fråga som dis-
kuteras inom forskningen är huruvida behoven av äldreomsorg följts 
av motsvarande ekonomiska resurser (Lagergren 2006; Meagher & 
Szebehely 2013a; Thorslund & Wånell 2006). Äldreomsorgens 
omfattning varierar mellan olika kommuner, både när det gäller till-
gång till hemtjänst och platser i särskilda boenden (Socialstyrelsen 
2015). Detta leder även till skillnader mellan olika kommuner när det 
gäller den enskildes möjligheter att beviljas olika former av äldre-
omsorg. Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunerna ett ansvar för 
att ge bistånd till personer som inte själva kan få sina behov tillgodo-
sedda på annat sätt, t.ex. genom att tillhandahålla hemtjänst eller 
plats i särskilt boende för äldre. Socialtjänstlagen är emellertid en 
målinriktad ramlag som huvudsakligen anger mål och riktlinjer för 
hjälpen. Hur hjälpen skall utformas överlåts i stor utsträckning till 
kommunerna. Insatser enligt SoL kan därför variera, beroende på vil-
ket utbud som finns i olika kommuner (Erlandsson 2014).  
      
En övergripande tendens är dock att det har skett en tillbakagång av 
den offentliga äldreomsorgens omfattning och att tilldelningen av 
hjälp har blivit mer restriktiv. För trettio år sedan fick 16 procent av 
personer över 65 år hemtjänst, medan ungefär hälften så många be-
fann sig i särskilt boende. Detta kan jämföras med år 2011 då 9 pro-
cent av de som är över 65 år fick hemtjänst, medan 5 procent befann 
sig i särskilt boende (Meagher & Szebehely 2013a). Utgifterna för 
äldreomsorg har ökat under vissa perioder och minskat under andra, 
men totalt sett har utvecklingen inneburit en allt mindre andel äldre 
som får offentlig omsorg. Under de senaste fem åren har minskningen 
fortsatt för personer som är 80 år eller äldre (Socialstyrelsen 2015). 
Denna utveckling har också medfört såväl informalisering som priva-
tisering, då insatser som tidigare var tillgängliga för större grupper 
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numera måste tillhandahållas av familjemedlemmar eller köpas på 
den privata marknaden (Erlandsson et al. 2013; Meagher & Szebehely 
2013a).  
 
Till viss del kan äldreomsorgens minskade omfattning förklaras med 
förbättrad hälsa och minskad funktionsnedsättning hos äldre, men 
inte enbart. En begränsad ekonomi har i många kommuner lett till 
ökad restriktivitet i att bevilja hjälp och en koncentration av resur-
serna till de mest behövande (Lagergren 2006; Meagher & Szebehely 
2013a). Hjälpens innehåll har också förändrats som en följd av 
begränsade resurser. Framförallt handlar det om att tillfällen till 
social samvaro och hjälp med praktiskt hushållsarbete skurits ned till 
förmån för omvårdande insatser (prop. 2005/06:115; Szebehely 
2000; Sörensdotter 2008). De som beviljas hjälp får dock större in-
satser och fler timmar än på 1970-talet (Lagergren 2006). I ett kom-
parativt perspektiv framstår Sverige fortfarande som ett av de mest 
generösa länderna inom OECD när det handlar om att satsa offentliga 
resurser på äldreomsorg (Meagher & Szebehely 2013a).  
      
Behovet av att hitta finansiella lösningar har också medfört ett ökat 
tryck på strukturella förändringar inom den offentliga äldreomsorgen 
(Svensson & Edebalk 2001). Under 1980-talet inleddes en utveckling 
mot rationalisering och kostnadseffektivisering inom äldreomsorgen, 
först inom servicehusen men successivt även inom den öppna hem-
tjänsten (Eliasson 1992c; Eliasson-Lappalainen & Szebehely 1998). 
Detta innebar ökad tidspress, standardisering och en starkare hierar-
kisk styrning av omsorgsarbetet. Vårdbiträdenas roll förändrades från 
det självförvaltande arbetet mot att följa detaljerade instruktioner 
från arbetsledare om vad som skulle göras, och hur lång tid det fick ta. 
I jämförelse med det traditionella sättet att organisera hemtjänsten, 
minskade utrymmet att påverka vad tiden skulle användas till för 
både gamla och vårdbiträden. Nedanstående citat kan ses som en 
sammanfattning av centrala effektiviseringstendenser: 
 

Sammantaget, och förenklat uttryckt, har hemtjänsten förskjutits från 
en husligt och socialt inriktad hjälp, där det har funnits relativt stora 
möjligheter för vårdbiträdet att möta olika äldres individuella och 
varierande behov, i riktning mot en mer sjukvårdsinriktad verksam-
het med kostnadseffektivitet som främsta ledstjärna, och med knap-



39 
 
 

pare hjälptider och mindre handlingsfrihet för både vårdbiträden och 
hjälpmottagare. Hjälpen har blivit mer standardiserad, uppifrånstyrd 
och detaljplanerad. (Szebehely 2000, s. 188) 

 
Utvecklingen mot ökad rationalisering och effektivisering har beskri-
vits som att omsorgsarbetet i allt högre utsträckning organiseras efter 
den privata varuproduktionens logik (Eliasson 1992c; Eliasson-
Lappalainen & Szebehely 1998; Rønning 2004). Eliasson (1992a) no-
terar att detta kan leda till konflikter mellan rationaliteter som är 
verksamma på olika nivåer i det offentliga omsorgssystemet: en in-
strumentell rationalitet med ekonomisk effektivitet som mål, och en 
omsorgsrationalitet som bygger på att människor och deras behov 
behandlas som mål i sig – inte som medel för att uppnå andra mål (jfr 
Waerness 1984, 1999). Ett omsorgsrationellt handlande kan bli svå-
rare att upprätthålla i ett system som bygger på att fler skall hjälpas 
på kortare tid, och där inflytandet över hjälpens innehåll minskar för 
både de gamla och för vårdbiträdena.  
 
 

2.3 Utvecklingen av marknadslösningar 
 
De rationaliseringar som har genomförts inom äldreomsorgen kan 
betraktas som en del i en större, global reformvåg som brukar gå un-
der benämningen New Public Management (Anttonen & Meagher 
2013; Eriksen & Dahl 2005). Reformvågen har drivits fram av före-
ställningar om att den offentliga sektorn är för trög och dyr, samt 
präglas av bristande lyhördhet gentemot medborgarnas skiftande be-
hov och önskemål (Clarke & Newman 1997; Vabø 2003). Genom att 
låna styrprinciper från näringslivet förväntas offentliga verksamheter 
bli mer resultatinriktade, konsumentfokuserade, och, inte minst, 
ekonomiskt effektiva. Som jag beskrev i kapitel 1 utgör NPM emeller-
tid inte någon enhetlig moderniseringsstrategi, utan kan snarare ses 
som ett paraplybegrepp som rymmer en mängd åtgärder för 
”modernisering” av offentliga verksamheter.  
 
Dahl (2009) skriver att NPM underbyggs av två olika logiker, som 
bidrar till att disciplinera omsorgsarbete på olika sätt: en nyliberal 
och tayloristiskt influerad ”detaljlogik” som fokuserar på tidsstyrning 
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och standardisering, samt en Human Resource-inspirerad logik som 
snarare fokuserar på självstyrande grupper, teamorganisation, gott 
ledarskap och samarbete. Det som båda logikerna har gemensamt är 
att de bottnar i en övergripande idé om vikten av förändring.  
 

The logic of details disciplines care by splitting it up into various 
functions introducing the provider-performer model and standard-
ized work, thereby generally creating more hierarchical and 
bureaucratic practices. In contrast, that of self-governance, disciplines 
care giving in another way by seeing care givers as self-governing and 
having the obligation to continuously improve their qualifications. 
(Dahl 2009, s. 638)  

 
I citatet nämns införandet av beställare- och utförarmodeller som en 
central aspekt av de marknadsinspirerade styrformerna. Utgångs-
punkten är att dra ett organisatoriskt streck mellan enheter inom den 
kommunala förvaltningen som har i uppgift att beställa offentliga 
tjänster som äldreomsorg, och enheter som har i uppgift att utföra 
dem (Blomquist 1996; Kastberg 2010). Detta gör det möjligt att 
konkurrensutsätta produktionen av offentliga tjänster, t.ex. genom att 
dela in produktionen i olika resultatenheter som konkurrerar med 
varandra om att få utföra tjänsterna. I en sådan modell fungerar den 
kommunala beställaren som köpare för medborgarnas räkning.  
      
Inom äldreomsorgen handlar det om en åtskillnad mellan de tjänste-
män som har i uppgift att utreda äldres behov av hemtjänst och fatta 
beslut om hjälp, och de enheter som har i uppgift att utföra hjälpen 
(Andersson 2007; Thorsen 2003; Vabø 2003). Tidigare låg dessa 
uppgifter samlade hos samma enhet inom den kommunala förvalt-
ningen, vanligtvis hos en arbetsledare som hade ansvar både för att 
bedöma behov och fatta beslut om insatser, samt se till att detta verk-
ställdes inom den egna personalgruppen. Enligt Szebehely (2003a) 
och Vabø (2006) möjliggjorde detta att biståndsbedömning och 
omsorgsarbete fungerade som överlappande och informella processer. 
Hemhjälparna kunde ges en aktiv roll i att korrigera och justera de 
ursprungliga besluten, beroende på förändringar i de äldres 
hälsotillstånd.  
 
Beställare- och utförarmodellen innebär emellertid att en ny nivå förs 
in och att beslut om hjälp flyttas upp ett steg, från den dagliga verk-



41 
 
 

samheten inom hemtjänsten till biståndshandläggare på särskilda 
beställarkontor. Den person som önskar hemtjänst ansöker om detta 
hos den kommunala förvaltningen, varvid biståndshandläggaren gör 
en utredning i enlighet med socialtjänstlagen och fattar beslut om 
vilken hjälp som ska beviljas.16 Biståndshandläggaren formulerar se-
dan en beställning till någon utförarenhet, som i sin tur erhåller en 
preciserad ersättning för de utförda insatserna.  
 
I tider då de ekonomiska resurserna till äldreomsorgen blivit mer be-
gränsade, ökar intresset inom kommunerna för att hitta system som 
möjliggör tydliga gränsdragningar av vilka behov som skall tillgodoses 
(Andersson 2007; Thorsen 2003). Detta kan göra det svårare för 
biståndshandläggare att göra individuella bedömningar utifrån den 
enskildes behov, eftersom de samtidigt förväntas ta hänsyn till vilka 
ekonomiska resurser som finns tillgängliga. I praktiken kan det bli 
handläggarna som får svara för prioriteringarna när pengarna inte 
räcker, t.ex. genom mer restriktiva beslut om insatser (Norman 2010). 
År 1993 hade 10 procent av Sveriges kommuner infört beställare- och 
utförarmodeller. Tio år senare hade siffran ökat till mer än 80 procent 
(Meagher & Szebehely 2013a). 
      
Syftet med att införa beställare- och utförarmodeller kan beskrivas på 
olika sätt. Ett syfte kan vara att öka det som Edebalk och Svensson 
(2005) kallar för träffsäkerheten, dvs. att ett visst hjälpbehov skall 
berättiga den enskilde till vissa insatser. Argumentet handlar om att 
produktionen av offentliga tjänster skall bli mer lyhörd inför 
medborgarnas behov och efterfrågan, men också om ett tydliggörande 
av den enskildes rättigheter. Den som söker bistånd skall inte vara 
hänvisad till personalens och enskilda arbetsledares bedömningar, 
utan ges en oberoende och rättsäker bedömning. Genom införandet 
av en specialiserad funktion, som innebär att ett mindre antal 

                                                
 
16 Behovsprövning är inte något specifikt i sig för just beställare- och utförarmodeller. Även 
traditionella modeller för organisering av hemtjänst utgick från en inledande behovspröv-
ning och beslutsprocess. Det nya är att bedömningen inrättats som en särskild funktion, 
separerad från verkställandet av hjälpen, och flyttats upp till en högre nivå i den kommu-
nala organisationen (se t.ex. Andersson 2007; Szebehely 2003b). 
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personer med särskild kompetens utför bedömningarna, antas dessa 
bli mer tydliga och likvärdiga (Vabø 2006). Som ovan konstaterades 
kan dock begränsad ekonomi inom kommuner försvåra bedömningar 
som tar hänsyn till individuella behov. Andra argument handlar om 
att klarare arbetsfördelning mellan förvaltning och drift, samt 
indelning av driften i olika resultatenheter, gör det lättare att 
synliggöra verksamheternas resultat och förbättra kvaliteterna hos 
olika funktioner inom den kommunala organisationen (Kastberg 
2010; Vabø 2003).   
      
En risk med modellen kan emellertid vara att den medför en ökad 
formalisering och reglering av hemtjänstens vardagliga möten 
(Szebehely 2000; Thorsen 2003; Vabø 2006). Införandet av köp- och 
säljsystem samt prestationsbaserade ersättningar bygger på att pre-
stationerna, i detta fall produktionen av omsorg, kan mätas och värd-
eras. I ett system som syftar till kostnadseffektivitet är det också viktig 
att ”produkten” och dess olika delar låter sig standardiseras och att 
kostnaderna för olika arbetsmoment kan beräknas (Eliasson-
Lappalainen & Szebehely 1998). Beställare- och utförarmodellen kan 
därmed uppfattas som ett transaktionssystem vilket bidrar till att 
flytta fokus från sociala till ekonomiska överväganden, från ett 
omsorgsrationellt till ett mer instrumentellt handlande. Under 1990-
talet kom detta även till uttryck i språkbruket, exempelvis i de s.k. 
produktkataloger som en del kommuner tog fram i samband med in-
förandet av modellen. I katalogerna, som låg till grund för bistånds-
handläggarnas beställningar till de olika utförarna, beskrevs olika 
tjänster inom omsorg som välavgränsade produkter: till exempel 
”produkten tillsyn” eller ”produkten daglig hygien” (Eliasson-
Lappalainen & Szebehely 1998; Szebehely 2000).  
      
De marknadsorienterade reformerna medförde också ett starkare 
ifrågasättande av den offentliga sektorns monopol när det gällde pro-
duktionen av offentliga tjänster, inom äldreomsorg liksom andra väl-
färdsområden. Från politiskt håll betonades vikten av fler alternativa 
utförare för att skapa reell konkurrens och mångfald (se Rothstein & 
Blomqvist 2008). En strategi som fick en betydande expansion i 
Sverige under 1990-talet var entreprenaddriven äldreomsorg 
(Svensson & Edebalk 2001). Entreprenad innebär att kommunen 
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kontrakterar en viss utförare för att driva verksamheten inom ett 
hemtjänstdistrikt eller ett boende under en bestämd tidsperiod, mot 
en fastställd ersättning. Utförarna konkurrerar med varandra genom 
att lägga anbud på verksamheten som visar hur de svarar upp mot de 
olika kriterier som kommunen prövar, t.ex. när det gäller pris- och 
kvalitetsnivåer. Anbudsupphandlingarna regleras genom lagen om 
offentlig upphandling, LOU. Det företag som vinner anbudsprocessen 
får ”monopol” på att driva verksamheten under en begränsad avtals-
period, tills en ny upphandling sker. Kommunen är dock fortfarande 
huvudman och ansvarar för verksamhetens mål, omfattning och 
inriktning, samt uppföljning.  
      
Under 1990-talet skedde det en snabb tillväxt av entreprenaddriven 
äldreomsorg, främst inom särskilda boendeformer men även inom 
hemtjänst (Svensson & Edebalk 2001).17 Entreprenaderna var huvud-
sakligen koncentrerade till storstäderna, men fick en ökande 
omfattning även i förortskommuner och i medelstora städer. När det 
gäller de politiska motiven bakom utvecklingen, kan både ideologiska 
och ekonomiska motiv urskiljas. Inledningsvis betonades ideologiska 
motiv som handlade om att skapa mångfald och valfrihet genom fler 
utförare, men dessa kom snabbt att kompletteras med ekonomiska 
motiv som handlade om att minska kostnaderna (jfr Jordahl & 
Öhrvall 2013). Med ett ansträngt ekonomiskt läge i många kommuner 
blev besparingskraven dominerande och priset ett utslagsgivande 
kriterium vid värderingen av anbud (Hjalmarson 2006; Svensson & 
Edebalk 2001).  
      
Entreprenadupphandlingar gav inte heller den mångfald och förny-
else man förväntat sig inom kommunerna, t.ex. i form av fler småska-
liga utförare med olika inriktningar (Svensson & Edebalk 2001). An-
budsprocesserna var omfattande och ställde stora krav på juridisk och 
administrativ kompetens som ofta saknas i små företag. Ofta var det 
stora enheter som upphandlades, t.ex. när det gällde äldreboenden, 

                                                
 
17 År 1993 angav 20 procent av Sveriges kommuner att de hade entreprenadavtal för drift 
av hemtjänstdistrikt. År 1999 hade denna siffra ökat till 47 procent (Svensson & Edebalk 
2001). 
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vilket gynnade stora företag som redan drev omfattande verksam-
heter och som kunde dra nytta av sina stordriftsfördelar (Szebehely 
2011). De mindre företagen hade sällan tillräckliga resurser, varken 
ekonomiskt eller personalmässigt, för att klara driften av stora en-
heter. Korta avtalstider, med risk att förlora nästa upphandling, inne-
bar också en särskild sårbarhet för småskaliga företag som är bero-
ende av ett eller ett fåtal kontrakt för sin överlevnad. Sammantaget 
medförde detta en utveckling mot oligopol, dvs. att ett mindre antal 
stora företag fick en stark ställning på marknaden. Szebehely (2011) 
konstaterar i en översikt över insatser för äldre i privat regi, att äldre-
omsorgsmarknaden i slutet av 2000-talet dominerades av fyra stora 
bolag: Attendo Care, Carema Care, Aleris och Förenade Care.  
 
 

2.3.1 Kundvalsmodeller inom hemtjänsten 
 
För att stimulera till kvalitetsutveckling och valfrihet inom 
hemtjänsten började några kommuner införa s.k. kundvalsmodeller i 
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet (Hjalmarson 2003, 
2006; Kastberg 2005; Svensson & Edebalk 2006). Nacka var tidigt 
ute och har beskrivits som en pionjärkommun i detta sammanhang. 
Där infördes kundval för vissa insatser inom hemtjänsten redan år 
1992, vilket utökades till att gälla hela hemtjänsten år 1997 (Svensson 
& Edebalk 2006). I Stockholm infördes kundval inom hemtjänsten år 
2002 (Hjalmarson 2003).18  
      
Kundvalsmodeller inom hemtjänsten kan utformas på olika sätt, men 
en grundkärna är att de äldres preferenser och aktiva val skall styra 
fördelningen av resurser mellan olika utförare (Kastberg 2005; 
Svensson & Edebalk 2010). Istället för entreprenadmodellen, där det 
är kommunen som avgör vilken utförare som skall tillhandahålla 
tjänsten, uppmuntras den enskilde att välja mellan ett utbud av 

                                                
 
18 Kundval inom äldre- och handikappomsorg har också införts i andra nordiska länder. Se 
Edebalk och Svensson (2005).  
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utförare.19 Biståndsbedömningen anger dock ramarna för individens 
val. Efter att den enskilde fått ett beslut om beviljad hemtjänst, kan 
han eller hon välja utförare. Biståndshandläggaren beställer insat-
serna av den utförare som individen valt. Privata utförare som vill 
driva hemtjänstverksamhet inom ett visst område måste uppfylla de 
krav som kommunen anger, t.ex. när det gäller kompetens och bered-
skap att åta sig uppdrag (Svensson & Edebalk 2006). Politiker beslu-
tar om vilka krav som skall ställas på de privata aktörerna för att de 
skall få tillgång till marknaden, vilket fungerar som inträdesbarriärer 
(se Norén 2006). Liksom tidigare kvarstår kommunen som huvud-
man, med ansvar för äldreomsorgens mål, omfattning, inriktning och 
uppföljning. Därmed går det inte att tala om en helt igenom ”privati-
serad” verksamhet, eftersom finansiering och reglering fortfarande 
ligger inom den offentliga sektorn.  
      
I en kundvalsmodell som bygger på den enskildes val av utförare kan 
de olika utförarna inte garanteras några kunder. Ett viktigt inslag i 
dessa modeller är också att den som inte är nöjd med sitt första val av 
hemtjänstutförare, alltid har rätt att välja ny utförare. En annan viktig 
huvudprincip, som också utgör en central skillnad i förhållande till 
entreprenadmodeller, är att kundvalsmodeller inte bygger på pris-
konkurrens. Ersättningen till utförarna är bestämd på förhand och 
lika för alla, givet uppdraget. Samtliga utförare som uppfyller den 
kommunala beställarens krav skall antas i systemet.  
 
Eftersom utförarna inte kan konkurrera genom prissättning på sina 
tjänster, är avsikten att de skall konkurrera genom verksamhetens 
innehåll och arbetssätt – så kallad kvalitetskonkurrens (prop. 
2008/09:29; se även Svensson & Edebalk 2006). Utförare förväntas 
få starkare incitament att utveckla kvaliteten och agera på sådana sätt 
att de blir mer attraktiva för kunderna, eftersom de annars riskerar 

                                                
 
19 Kundval behöver inte nödvändigtvis innebära att det finns en stor andel privat produkt-
ion, utan kan även förekomma i system där kunden väljer mellan offentliga utförare 
(Kastberg 2010; Svensson & Edebalk 2006). Ofta betonas dock vikten av alternativa pro-
ducenter vid sidan av de offentliga, för att stimulera till konkurrens och utveckling av nya 
tjänster.  
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att bli bortvalda och utkonkurrerade från marknaden. Detta antas 
också leda till ökad mångfald genom utförare som profilerar sig inom 
olika typer av tjänster och inriktningar.  
           
Individens möjligheter till valfrihet och inflytande påverkas dock inte 
bara av kundvalet, utan även av andra faktorer. I realiteten kan 
biståndsbeslutens utformning vara mer avgörande för hur stor valfri-
het den enskilde kommer att få. Socialtjänstlagen ger kommunerna 
möjlighet att utforma biståndsbesluten på olika sätt; ett beslut kan 
anges i tid, insatser, eller en kombination av båda (Svensson & 
Edebalk 2010). Ett biståndsbeslut som anges i tid, men inte preciserar 
vilka insatser som skall utföras, ger den enskilde möjlighet att både 
välja utförare och att påverka vilka sysslor som skall genomföras inom 
den anvisade tiden. Förutsättningen är att de sysslor som utförs mot-
svarar de insatser som ryms inom den offentliga äldreomsorgens 
åtagande. Ett beslut som anger vilka insatser som skall genomföras, 
eller som anger både insatser och tid, begränsar dock valet till vilken 
organisation som skall utföra insatserna. Det som är viktigt att betona 
är att kundval inom hemtjänsten inte nödvändigtvis medför att mot-
tagaren får ökat inflytande över hjälpens innehåll (Edebalk & 
Svensson 2005; Hjalmarson 2006; Svensson & Edebalk 2010).   
 
 

2.4 Motsättningar i organiseringen av äldreomsorg 
 
Äldreomsorgen och hemtjänsten har således genomgått en rad för-
ändringar och reformer. Förändringarna har varit av såväl ideologisk 
och ekonomisk som organisatorisk karaktär, och i stor utsträckning 
påverkats av marknadsmodeller från det privata näringslivet. 
Skapandet av marknader inom omsorg innebär skapandet av nya rol-
ler, positioner och identiteter, både för dem som utför och dem som 
tar emot hjälpen. Idén bakom kundval förutsätter exempelvis att äldre 
agerar som aktiva konsumenter vilka söker information, gör rationella 
bedömningar och ställer krav. Vabø (2003) skriver att föreställningen 
om den beroende klienten ersatts av en föreställning om den suveräna 
konsumenten, vilket kan betraktas som en del i en mer övergripande 
individualiseringsprocess. Skapandet av marknader innebär också en 
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ny position för den presumtive företagaren, som förväntas inta rollen 
som förändringsagent och delta i förnyelsen och moderniseringen av 
hemtjänsten. 
      
Samtidigt visar tidigare studier att införandet av köp- och säljsystem 
medfört motsättningar och spänningsfält inom äldreomsorgen (Dahl 
& Eriksen 2005; Szebehely 2003b). En motsättning är att kund-
valsmodeller ofta bortser från att många äldre befinner sig i en 
beroendesituation som kan göra det svårt för dem att uppfylla rollen 
som suverän konsument (Rostgaard 2006, 2011; Vabø 2003). 
Hjalmarson (2003, 2006), som intervjuat äldre hemtjänstmottagare 
om deras erfarenheter av kundval, konstaterar att valsituationen ofta 
uppstår i samband med sjukdom eller efter en akut händelse som 
stroke. Flera äldre kunde, pga. nedsatt tillstånd, inte ta till sig inform-
ationen om hur kundvalet fungerade och vilka utförare som fanns att 
välja mellan. De ombads göra ett val i en situation som innebar en 
stor livsförändring, ofta under tidspress. För de flesta var det mer 
centralt att kunna påverka vad hjälpen skulle innehålla, än vilken or-
ganisation som utförde den. Äldre som fått ökade kunskaper om 
kundvalet med tiden uppskattade dock att valmöjligheten fanns och 
att de kunde byta utförare.  
      
En parallell kan dras till Edebalk (2011) som skriver att det finns en 
inbyggd paradox i den svenska äldreomsorgen och i kundvalet, när 
det kommer till förväntningarna om att äldre skall agera som 
rationella kunder. Denna relateras till de neddragningar som skett av 
antalet platser i särskilda boenden, vilket innebär att allt fler bor kvar 
hemma med stora hjälpbehov. ”De med stora hjälpbehov, de som är 
sämst att agera som ’konsumenter’, blir allt fler som antalet platser i 
särskilda boenden reduceras” (Edebalk 2011, s. 17). Som jag noterade 
tidigare i kapitlet har dessa neddragningar medfört utvidgade krav 
och förväntningar på hemtjänsten, som har att ta hand om fler äldre 
med komplexa och omfattande behov. Mot denna bakgrund 
framhåller Edebalk den utmaning som det innebär att få 
kundvalssystem inom hemtjänsten att fungera på ett tillfredsställande 
sätt. ”En enkel reflektion är att kundvalets positiva sidor bättre kan 
tas till vara om statsmakten verkar för att antalet platser i 
äldreboenden ökar” (Edebalk 2011, s. 17).  
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De moderna styrprinciperna inom hemtjänsten, med krav på formali-
serade processer, stramare ekonomisk styrning, samt specificeringar 
av vilka insatser som skall levereras, kan också skapa oklarheter när 
det gäller plötsliga förändringar i den enskildes levnadsförhållanden 
och behov. Vem ska exempelvis ta ansvar för att hantera situationer 
där en äldre person inte är i stånd att uttrycka sina behov? Och vem 
ska ta ansvar för att hantera oförutsedda händelser, instabila hälso-
tillstånd och växlande sociala förhållanden (Vabø 2003)? I det 
traditionella sättet att organisera hemtjänst låg ansvaret för behovs-
bedömning vanligtvis hos den person som också var vårdbiträdenas 
arbetsledare. Detta gav möjligheter till löpande justeringar av den 
ursprungliga bedömningen, i de fall den enskildes behov förändrades 
(Szebehely 2003b; Vabø 2006). Vårdbiträdena kunde också spela en 
aktiv roll i dessa justeringsprocesser, vilket legitimerades av deras 
personliga kontakter med dem som tog emot hjälpen.  
 
I beställare- och utförarsystem krävs dock nya bedömningar och 
formella beslut på högre nivåer i tjänstemannaorganisationen, vilket 
kan leda till ökad byråkrati och tidsåtgång. Brist på resurser och ett 
stort antal ärenden kan minska biståndshandläggares möjligheter till 
uppföljning av beviljade insatser och huruvida de överensstämmer 
med den enskildes behov (Norman 2010). Edebalk & Svensson (2005) 
konstaterar att biståndshandläggares tid till uppföljning tycks minska 
när kundval införs, bl.a. som en konsekvens av att kundvalet i sig 
innebär ökad administrativ arbetsbörda (se även Vabø 2009; Winblad 
et al. 2009).  
      
Ett intressant förhållande som tidigare studier pekar på är att 
införandet av beställare- och utförarorganisationer kan leda till ökat 
avstånd mellan olika aktörer inom äldreomsorgen (se t.ex. Andersson 
2007; Szebehely 2003b). Att behovsbedömning och beslut flyttas upp 
från den dagliga driften innebär också att flera led och nivåer skapas 
mellan dem som beviljar, utför och tar emot hjälpen. En konsekvens 
av gränsdragningarna är att det kan bli svårare för olika aktörer att 
överblicka vad som sker på de olika nivåerna. Andersson (2007) 
skriver att verksamheten framstår som mer komplex och mindre 
definierbar, vilket bäddar för fjärmande och ökat främlingskap mellan 
de aktörer som är verksamma inom systemet. Många av de möten 
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som idag äger rum inom hemtjänsten sker mellan främlingar, och om 
avstånden mellan olika aktörer blir för stora, kan det uppstå 
situationer då det blir svårt att förstå den andre.    
      
En potentiell konflikt som har uppmärksammats i detta sammanhang 
(Szebehely 2003a; Thorsen 2003) är att uppdelning mellan beställare 
och utförare kan skapa inbyggda motsättningar när det gäller ekono-
miska intressen. Medan det ligger i utförares intresse att utöka antalet 
timmar som ges till den äldre, och därmed de ekonomiska intäkterna 
till verksamheten, ligger det tvärtom i bedömarenhetens intresse att 
hålla nere kostnaderna genom att inte bevilja utökad hjälp. ”Detta är 
ett område för motstridiga intressen och dragkamper” (Thorsen 2003, 
s. 274). Svensson och Edebalk (2006) skriver att utförare inom hem-
tjänsten har en ombudsroll som innebär att ge återkopplingar till 
biståndshandläggare om beslutet bör ändras. De konstaterar dock att 
ombudsrollen kan vara känslig, eftersom både brukare och utförare 
kan ha incitament att utöka insatserna.  
 
I en utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad (Hjalmarson 
2003), ansåg biståndshandläggare att privata enheter sällan lämnar 
information om minskade hjälpbehov hos äldre medan de är snabba 
att höra av sig när de anser att tiden inte räcker. Biståndshandläg-
garna i denna studie ansåg att de kommunala enheterna oftare hörde 
av sig och lämnade information även om minskade hjälpbehov. 
Szebehely (2011) hänvisar till statistik från Stockholms hemtjänst som 
visar att brukare med privat hemtjänstutförare genomsnittligt sett 
hade något fler hjälptimmar per månad, än de som hade kommunen 
som utförare.20 Hon konstaterar dock att några säkra slutsatser inte 
kan dras, bl.a. eftersom vi inte vet om personer som anlitar privata 
hemtjänstutförare har större behov än personer som anlitar kommu-
nen.  
 

                                                
 
20 Brukare med privat hemtjänst hade i genomsnitt 36, 2 timmar i månaden medan 
brukare med kommunal hemtjänst i genomsnitt hade 33, 8 timmar i månaden. Siffrorna 
avsåg april 2011 (Szebehely 2011).  
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Med införandet av köp- och säljsystem samt ökad fokusering på kon-
sumenten, ökar också behoven av olika avtalsarrangemang och 
kontrollsystem. I en antologi om hemhjälp i Norden beskrivs en rad 
”konsumentpolitiska” åtgärder som syftar till att sprida information 
om vilken hemhjälp de äldre kan få, samt vilka krav den enskilde kan 
ställa på hjälpen (Szebehely 2003b). Denna trend kan emellertid leda 
till ökad formalisering av kommunikationen mellan de aktörer som 
administrerar hemhjälpen och de äldre, i form av informations-
material, kontrakt, klagomålshantering och konsumentundersök-
ningar.  
 
I moderniseringsåtgärderna ingår också kontrollsystem som skall 
säkerställa att hemhjälpen bedrivs inom fastställda ramar (Szebehely 
2003b). Får den enskilde individen de insatser som beviljats, och får 
kommunen valuta för ersättningen till utföraren? Kontrollen kan 
handla om att hjälpmottagarna skriver under intyg på att de fått den 
beviljade hjälpen efter varje besök, men också om IT-baserade system 
för registrering av genomförda insatser och tidsåtgång. Det kan röra 
sig om streckkoder som personalen läser av hemma hos de äldre, eller 
olika varianter av handdatorer där personalen knappar in tidsåtgång 
för olika sysslor. Beställaren kan sedan ersätta utföraren för den tid 
och de insatser som registrerats.  
      
De IT-baserade systemen möjliggör således en transformering av tid 
till pengar på administrativ nivå inom hemtjänsten. Användningen av 
informationsteknik för styrning och kontroll av omsorgsarbete har 
dock problematiserats i tidigare studier av hemtjänsten (Andersson 
2007; Hjalmarsson 2009a, 2009b; Thörnquist 2013). Omsorgsar-
betets särdrag, som handlar om att möta och hantera människors 
behov under skiftande förhållanden, anses medföra en komplexitet 
och oförutsägbarhet som gör det svårt att mäta och tidsbestämma 
olika insatser. Andersson (2007) framhåller att omsorgsarbete inne-
fattar vardagliga sysslor som inte enkelt kan kategoriseras och mätas 
avgränsat från varandra, eftersom många sysslor går in varandra eller 
utförs samtidigt. Hjälpen omfattar inte heller bara de konkreta 
sysslorna, utan även förberedande moment som exempelvis hjälp 
med förflyttning inför dusch. De vårdbiträden och undersköterskor 
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som Andersson intervjuade, uttryckte farhågor om att mer tid skulle 
gå åt till att hantera systemet och knappa in sysslor än att utföra dem.   
      
Sammanfattningsvis pekar detta kapitel på en generell utveckling där 
hemtjänsten förändrats från att vara ett öppet och flexibelt omsorgs-
arbete till att bli mer uppgifts- och tidsstyrt, samt standardiserat. 
Detta kan också beskrivas som en utveckling mot ett mer byråkratiskt 
omsorgssystem (Andersson 2007; Vabø 2003). Szebehely (2003a) 
och Thorsen (2003) beskriver hur regler för tidsregistrering och 
ekonomisk ersättning, i kombination med knappare hjälptider, 
tenderar att skapa en grundläggande ram för mänskliga behov och 
relationer. Efter att vårdbiträdet registrerat sitt arbete och ”stämplat 
ut” från den enskildes hem förväntas arbetet vara avklarat; det blir 
svårare att ge tid till småprat, hastigt uppkomna behov eller ärenden 
som den äldre glömt bort att föra fram tidigare under besöket. 
Systemregler och strävan efter ekonomisk effektivitet kan ur detta 
perspektiv få omsorgsutdrivande effekter (Szebehely 2003a; Thorsen 
2003).  
 
Utvecklingen mynnar ut i ett paradoxalt förhållande: Samtidigt som 
de marknadsinspirerade reformerna förespråkar kvalitetsstyrning och 
större fokus på den enskilde ”konsumenten”, kan de styrprinciper 
som förordas medföra att resurser flyttas från det konkreta omsorgs-
arbetet till formella procedurer för dokumentation, registrering och 
mätning. De politiska målsättningarna om att skapa större förutsäg-
barhet och en mer lättstyrd verksamhet kan således utmynna i 
oavsiktliga resultat – ett mer inflexibelt och byråkratiskt system 
(Eriksen & Dahl 2005). 
 
 

2.5 Alternativa perspektiv 
 
Tyngdpunkten i detta kapitel har hittills legat på strukturella föränd-
ringar och hur de påverkat förutsättningarna för hemtjänst till gamla. 
Detta har inneburit en problematisering av ett antal tendenser 
kopplade till yttre ramar och betingelser för omsorgsarbetet, såsom 
rationalisering och ökad tidspress, ökad kontroll över omsorgsarbetet 
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genom tekniska system, samt en mer komplex verksamhet med fler 
gränsdragningar mellan dem som beviljar, utför och tar emot hjälpen. 
Några alternativa perspektiv som innebär en nyansering av de 
dominerande problembilderna kan vara intressanta att framhålla.  
      
I sin avhandling om tid och behov i en föränderlig hemtjänst, fram-
håller Andersson (2007) att somliga av de vårdbiträden som 
intervjuades även upplevde positiva sidor i förändringarnas spår. Att 
hjälptilldelningen gått mot att bevilja bestämda insatser och inte en 
viss tid, som i den traditionella modellen, gav vårdbiträdena större 
möjligheter att säga ifrån till vissa uppgifter. De menade att äldre tidi-
gare kunde ”suga ut” dem, t.ex. genom att bestämma över vad de 
skulle göra under en timmes tid eller mer. Nu kunde de säga nej till 
önskemål eller krav om extra insatser, exempelvis inom städning – 
med stöd just i biståndsbesluten. Anställda inom hemtjänsten 
upplevde således att arbetet blivit mer regelstyrt och gränssättande 
gentemot äldre, på ett positivt sätt (Andersson 2007). Detta är 
intressant att notera då det utgör en kontrast till hur effekterna av 
regelstyrning och gränssättning beskrivits tidigare i detta kapitel.  
      
Informationsteknologiska system för registrering av omsorgsarbete 
behöver heller inte vara entydigt negativa. Registreringar kan visa att 
personal varit på plats och genomfört insatserna, t.ex. i situationer då 
den äldre själv har glömt bort att han eller hon har fått hjälp. De kan 
således ha ett dokumentationsvärde vid eventuella klagomål på arbe-
tet från hjälpmottagare eller anhöriga (Thorsen 2003). Fackliga 
representanter som medverkade i en studie av Thörnquist (2013) 
påpekade också att registrering och kontroll av hemtjänstarbete kan 
avslöja brister i systemet (t.ex. brist på tid) och synliggöra 
personalens arbetsvillkor – något som kan användas som argument i 
förhandlingar med arbetsgivaren.  
 
Att yttre ramar och betingelser är avgörande och tillräckliga i sig för 
en god äldreomsorg kan också problematiseras. I en sociologisk av-
handling analyserar Wreder (2005) diskurser om ”den goda omsor-
gen”, dels med utgångspunkt i utsagor från äldreomsorgspersonal, 
dels med utgångspunkt i tidigare forskning om omsorg, professioner 
och socialgerontologi. Den goda omsorgen artikuleras som en fråga 
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om hänsyn och anpassning till de äldres behov; den präglas av per-
sonliga relationer, trygghet och kontinuitet. Inom denna diskurs 
identifieras också utsagor som handlar om hinder för ett gott 
omsorgsarbete, eller omsorgens fiender. Hit hör arbetsorganisato-
riska, yttre faktorer som stress, besparingar, underbemanning, stän-
diga omorganiseringar, bristande arbetsledning, och administration.  
 
Omsorgens fiender tenderar således att externaliseras, det vill säga, 
förläggas till yttre faktorer som är bortom de anställdas kontroll 
(Wreder 2005). Personalen framstår som garanten för god omsorg, 
om de bara ges de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete. En 
sådan föreställning kan dock betraktas som problematisk, då det även 
kan förekomma interna faktorer som utgör omsorgshinder – till 
exempel spänningar och konflikter mellan olika personalgrupper 
inom äldreomsorgen, som har konsekvenser för omsorgsarbetet. Dis-
kursen om den goda omsorgen och omsorgens fiender bygger även på 
ett förgivettagande om personalens omsorgsvilja, vilket inte är något 
som självklart kan förutsättas.  
      
Goda, yttre betingelser i form av tid och resurser leder således inte 
nödvändigtvis till god omsorg. Andersson (2007) berör ett liknande 
tema i sin avhandling. Trots att tidigare omsorgsforskning uppmärk-
sammat svårigheter och dilemman i omsorgsarbetet så har den, enligt 
Andersson, sällan diskuterat att äldre och deras behov kan vara kom-
plexa och svårtolkade. ”Diskussionen tycks förutsätta att om bara 
villkoren är tillräckligt gynnsamma, det vill säga personalen bereds 
tillräckligt med tid, inflytande och självbestämmande så kan kvin-
norna i hemtjänsten göra gott” (Andersson 2007, s. 15). Andersson 
refererar till en tidigare studie där vårdbiträdena gav uttryck för att 
sakna viktiga kunskaper, vilket pekar mot att det knappast räcker med 
tid, inflytande och självbestämmande i omsorgsarbetet.  
      
Franssén (1997) visar i sin studie om kvinnors arbete i vården att det 
inte enbart var arbetsvillkoren som hade betydelse för hur de an-
ställda handlade. Hon fann att personalen var inriktade på att ge 
patienterna omsorg och vara nära dem i sina tankar, men att de inte 
agerade lika patientorienterat eller omsorgsrationellt i praktiken. 
Analysen visar att relationer till arbetskamrater och förhållanden i 
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hemmet satte gränser för personalens möjligheter till omsorgsration-
ellt handlande i relation till patienterna. Kvinnorna mötte krav och 
förväntningar på omsorg och lojalitet även från sina familjer och ar-
betskamrater, och när dessa krav kolliderade med varandra tenderade 
patienternas intressen att få stå tillbaka.  
 
 

2.6 Företagande inom hemtjänst: förutsättningar och utveckling  
 
Företagare som väljer att etablera sig inom hemtjänsten träder, som 
framställningen ovan visar, in på ett fält som genomgått stora föränd-
ringar. De marknader som skapats inom hemtjänst kan betecknas 
som kvasi-marknader, vilka bygger på att alternativa utförare konkur-
rerar med offentliga producenter som tidigare haft monopol på att 
utföra tjänster (Bartlett et al. 1998; Kastberg 2005, 2010; Svensson & 
Edebalk 2006). De alternativa utförarna behöver inte nödvändigtvis 
vara vinstsyftande eller privata företag, utan kan också vara stiftelser 
eller ideella organisationer. Finansieringen av verksamheten är 
huvudsakligen offentlig. Beteckningen ”kvasi” är synonym med ord 
som sken eller oäkta, och hänvisar till att kundvalsmarknader innebär 
ett antal avsteg från traditionella idéer om marknader och hur de 
fungerar (Kastberg 2010; Svensson & Edebalk 2006).  
 
Ett centralt avsteg som har berörts ovan är att den huvudsakliga kon-
sumtionen på hemtjänstmarknader inte avgörs av den enskilda 
individens betalningsvilja eller förmåga, utan av biståndsbedömning 
(se Svensson & Edebalk 2006). Ett undantag är tilläggstjänster som 
privata hemtjänstutförare, dock ej kommunala, har rätt att erbjuda. 
Tjänsterna prissätts av utföraren och finansieras privat av konsu-
menten.21 En tilläggstjänst kan vara en insats som i viss utsträckning 

                                                
 
21 I regeringens proposition om lag om valfrihetssystem (prop. 2008/09:29) angavs ett 
antal skäl för att utesluta kommunala utförare från möjligheten att erbjuda tilläggstjänster. 
Bland annat hänvisas till att kommuner inte får sälja varor och tjänster som traditionellt 
tillhandahålls av det privata näringslivet, och att en kommunal möjlighet att tillhandahålla 
tilläggstjänster kan medföra negativa konsekvenser för småföretagsamhet. Möjligheten att 
erbjuda tilläggstjänster kan anses medföra en konkurrensfördel för privata utförare 
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ingår i biståndsbeslutet men som den enskilde vill utöka (t.ex. genom 
att köpa till extra städning), eller en tjänst som inte alls ingår i 
biståndsbeslutet.  
  
Av det ovanstående följer att den kommunala myndighetsutövningen 
träder in som en central faktor på hemtjänstmarknader. Bistånds-
handläggarna beviljar bistånd till hemtjänst och beställer tjänster för 
medborgarnas räkning. Det innebär att biståndshandläggarna agerar 
som en slags ställföreträdande konsument eller ”proxy consumer” 
(Vabø 2006). Vem som är den egentliga kunden kan i detta samman-
hang uppfattas som oklart: Den ställföreträdande konsumenten som 
beviljat och beställer tjänsten, eller den individ som tar emot tjänsten 
i sitt hem?   
      
Tidigare studier pekar på att biståndhandläggarnas roll i kundvals-
system kan uppfattas som oklar (Charpentier 2004; Hjalmarson 
2003, 2006; Winblad et al. 2009). En grundpelare i kundvalssystem 
är att samtliga utförare skall ges lika möjligheter att verka på mark-
naden. Ur konkurrenssynpunkt aktualiserar detta frågor om hur bi-
ståndshandläggare förhåller sig till äldre som beviljats hemtjänst och 
som står i begrepp att välja utförare. I regeringens proposition om 
valfrihetssystem (prop. 2008/09:29) understryks att biståndshand-
läggare har en viktig roll som informatörer och vägledare, eftersom 
det ofta är de som möter den enskilde i valsituationen. Bistånds-
handläggare förväntas kunna ge information om kundvalet samt vilka 
utförare som finns att välja bland. I detta sammanhang betonas vik-
ten av att biståndshandläggare förhåller sig konkurrensneutralt, ge-
nom att lämna saklig information om vilka utförare som är verk-
samma i området och som kan genomföra de beviljade insatserna.  
      
Charpentier (2004) noterar, i en utvärdering av kundvalets införande 
i en svensk kommun, att privata hemtjänstutförare först ställde sig 
tveksamma till biståndshandläggares konkurrensneutralitet. De 

                                                                                                                                  
 
(Szebehely 2011). En person som väljer en privat utförare för sin biståndsbedömda 
hemtjänst kan köpa tilläggstjänster och få dem utförda av samma personal, till ett 
skattesubventionerat pris.  
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befarade att handläggarna skulle vara partiska och gynna egenregin, 
eftersom de är kommunala tjänstemän. Efter ett år med kundval me-
nade dock majoriteten av utförarna att handläggarna hade agerat 
opartiskt och inte otillbörligt gynnat vissa utförare. I en rapport från 
Konkurrensverket (2013) anges att externa utförare inom hemtjänst 
ger en mer splittrad bild av biståndshandläggares konkurrensneutra-
litet. Somliga av de externa utförare som intervjuades ansåg att 
biståndshandläggare inte var konkurrensneutrala i sin information till 
brukare. De grundade denna uppfattning på klagomål från äldre och 
anhöriga, som uppgett att de inte fått likvärdig information om alla 
utförare. Några mer ingående analyser av hur hemtjänstföretagare 
upplever relationer till biståndshandläggare, eller vilka strategier de 
utvecklar för att hantera relationer till beställarsidan, görs dock inte i 
dessa studier. 
      
Andra studier visar att äldre efterfrågar rekommendationer och mer 
hjälp av sin biståndshandläggare i valet av utförare (Hjalmarson 
2003, 2006; Winblad et al. 2009). Hjalmarson och Wånell (2013) 
skriver att biståndshandläggare, utifrån sin utbildning och kompe-
tens, bör ha förutsättningar att inte bara fatta beslut om insatser utan 
också att rekommendera eller välja en lämplig utförare i situationer 
då den enskilde saknar beslutskapacitet (exempelvis som en följd av 
demens).22 Det tycks således finnas olika tolkningar av vilket 
utrymme biståndshandläggare har, eller bör ha, för att aktivt hjälpa 
den enskilde i valsituationen (se även Edebalk & Svensson 2005). 
Konkurrensverket (2013) noterar att biståndshandläggare som inter-
vjuades i deras studie uttryckte en osäkerhet om vilken information 
de fick lämna till personer som beviljats hemtjänst. 
 
Så långt de grundläggande dragen som kännetecknar kvasi-
marknader inom hemtjänst. Hur vanligt är det då med företagande 
                                                
 
22 Enligt lagen om valfrihetssystem skall den upphandlande myndigheten tillhandahålla 
ett ickevalsalternativ för de brukare som inte kan eller vill välja leverantör av hälsovård 
eller socialtjänster. Kommuner som infört valfrihet inom hemtjänsten har valt olika 
modeller för detta, t.ex. att låta hemtjänsten i egenregi fungera som ickevalsalternativ eller 
att följa turordningslistor som innebär att hemtjänstutförare får turas om att ta emot äldre 
som inte gjort ett aktivt val (Edebalk 2011). 
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inom hemtjänst, och i vilka regioner finns dessa företag? Det har skett 
en kontinuerlig ökning av företagande inom hemtjänst och annan 
äldreomsorg sedan 1990-talets inledning. När det gäller hemtjänst 
har ökningen varit särskilt markant efter 2009, året då LOV infördes. 
Av de företag som var godkända i minst en kommun i slutet av 2011, 
hade nästan hälften startat efter 2009 (Konkurrensverket 2013).23 De 
privata utförarna har inte bara ökat i antal, utan också i andel av be-
viljade hemtjänsttimmar. Mellan 2008 och 2011 ökade deras andel av 
beviljad tid inom hemtjänst i landets kommuner, från 16 procent till 
20 procent (Konkurrensverket 2013).  
 
De geografiska skillnaderna är dock stora när det handlar om före-
komsten av hemtjänst i privat regi. År 2012 utfördes all hemtjänst i 
kommunal regi i 60 procent av de svenska kommunerna, medan över 
hälften av hemtjänsten utfördes av privata leverantörer i Stockholms 
län och i några Skånekommuner (Erlandsson et al. 2013). Hemtjänst i 
privat regi är betydligt mer förekommande i större städer och i vissa 
storstadsregioner (inklusive förortskommuner), än i glest befolkade 
regioner. Även när det kommer till storstäder finns dock variationer. 
Av Sveriges tre storstäder var det endast Stockholm som hade infört 
valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten år 2011 (Konkurrens-
verket 2013).  
      
I en studie av Stolt och Winblad (2009) konstateras att flera faktorer, 
såsom befolkningstäthet, geografisk närhet, finansiell situation och 
politisk majoritet, haft betydelse för kommunernas benägenhet att 
börja driva äldreomsorg i privat regi.24 Borgerligt styrda kommuner i 

                                                
 
23 Enligt de siffror som Konkurrensverket (2013) redovisar uppgick antalet 
hemtjänstföretag i slutet av 2011 till 499 i de kommuner som infört valfrihetssystem. Av 
dessa startades 185 företag efter år 2009. Uppgift om startår saknades för 116 företag.  

24 I detta avsnitt avgränsar jag framställningen till faktorer som kan förknippas med 
framväxten av privata inslag inom äldreomsorgen. För en översikt om framväxten och 
drivkrafter bakom tjänster i privat regi inom flera välfärdsområden, se Jordahl et al (2013). 
De framhåller bl.a. att det inte bara är politisk majoritet som har betydelse för kommunala 
beslut om att tillåta privata aktörer inom välfärdsproduktion, utan även egenskaper och 
ståndpunkter hos enskilda politiker. Till exempel finns stora åsiktsskillnader mellan 
socialdemokratiska politiker i olika delar av landet, vilket också speglas i att enskilda 
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tätbefolkade storstadsområden har varit mer benägna att introducera 
privata utförare inom äldreomsorgen oberoende av kommunens eko-
nomiska situation, särskilt i den tidigare vågen av konkurrensutsätt-
ning. Socialdemokratiskt styrda kommuner som varit tidiga med att 
tillåta privata utförare har i högre utsträckning varit drivna av en an-
strängd finansiell situation och ett behov av att minska sina 
kostnader. Angränsande kommuner i närheten av ”pionjärerna” har 
tenderat att följa efter och släppa in privata utförare med tiden – 
oavsett politisk färg och ekonomisk situation. En förklaring kan vara 
att den geografiska närheten i sig utövar en påverkan i riktning mot 
ökad spridning; ”what worked for others must work for us” (Stolt & 
Winblad 2009, s. 911). Som ett resultat uppstår det kluster beståendes 
av kommuner med en ökande grad av äldreomsorg i privat regi, oav-
sett politiska och ekonomiska skillnader mellan kommunerna ifråga.  
 
En politisk förhoppning bakom införandet av lagen om valfrihet var, 
och är, att kundvalssystem skall stimulera till ökad mångfald i 
tjänsteutbudet (se prop. 2008/09:29). Vad som avses med begreppet 
”mångfald” ges ingen explicit definition i propositionen om valfrihets-
system, men det framgår att det handlar om fler småföretag samt 
större möjligheter för yrkesverksamma inom vård och omsorg att 
starta eget. De utförare som etablerar sig i kundvalssystem förväntas 
utveckla olika inriktningar och innovativa lösningar för att 
konkurrera om kunderna, och därigenom bidra till förnyelse och 
kvalitetsutveckling. ”Genom kvalitetskonkurrens stimuleras verksam-
heterna att utvecklas och profilera sig, vilket ger incitament till en 
större mångfald och effektivitet samt fler småföretag” (prop. 
2008/09:29, s. 134).  
 
Konkurrensverket (2013) redovisar siffror som pekar på att införan-
det av kundvalsmodeller stimulerat etableringen av fler småföretag på 
marknader för hemtjänst. Av de 499 hemtjänstföretag som fanns i 
landets kommuner i slutet av 2011, hade nästan hälften (232 utförare) 
färre än 10 anställda. Mindre hemtjänstföretag är ofta mer ekono-
                                                                                                                                  
 
kommuner med vänsterstyre privatiserat mer än andra orter med liknande geografiska och 
befolkningsmässiga förhållanden.   
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miskt sårbara för förändringar i kundunderlaget, t.ex. om äldre läggs 
in på sjukhus, avlider eller väljer bort verksamheten för annan 
utförare. Ett sätt att hantera denna sårbarhet kan vara att eftersträva 
flexibel bemanning, t.ex. genom timanställda som är lättare att anlita 
vid behov.  
 
Thörnquist (2013) intervjuade företrädare för små hemtjänstföretag 
som uppgav att timanställningar var det enda realistiska alternativet 
för att få ekonomin att gå ihop.25 I studien konstateras att de flesta 
småföretagare är seriösa och hårt arbetande, men att det också finns 
en problematik kring oseriösa aktörer som konkurrerar med dåliga 
löner och arbetsvillkor. Bland annat ges exempel på personal som är 
anställd på rent informella grunder, utan anställningsavtal, och som 
saknar reglerade arbetstider och sociala rättigheter som sjuklön. 
Thörnquist noterar vidare att bristande anställningstrygghet och 
dåliga arbetsvillkor kan påverka kvaliteten i utförandet av hjälpen. 
Något som kan betonas i detta sammanhang är således att konkurrens 
och fler småföretag inte automatiskt medför att det sker 
kvalitetsutveckling.   
 
När det kommer till förnyelse genom utveckling av nya tjänster och 
arbetssätt, visar tidigare studier att det skett viss profilering bland 
privata utförare inom hemtjänsten. Det gäller framförallt inom områ-
den som kulturell och språklig kompetens; allt fler utförare har börjat 
erbjuda möjligheten till äldre att få hjälp av personal som talar hans 
eller hennes modersmål (Gavanas 2011; Konkurrensverket 2013; 
Thörnquist 2013). Hjalmarson och Wånell (2013) skriver att äldre 
med annat modersmål än svenska kan ses som en vinnargrupp, då det 
innan kundvalet var svårare för dessa personer att få hjälp på sitt 

                                                
 
25 Thörnquist (2013) undersöker hur konkurrensutsättningen av hemtjänst påverkar arbe-
tets villkor i tre svenska kommuner. Det är således en studie om följderna för anställda och 
inte en studie om egenföretagande. Undersökningen baseras på intervjuer med fackliga 
representanter, utförare och företrädare från kommunala organisationer. Resultaten visar 
att kundvalsmodeller medför strukturellt inbyggda risker för osäkra anställningar, låg be-
manning och arbetsmiljöproblem.   
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modersmål.26 Profilering inom nya tjänster och arbetssätt beskrivs 
dock i övrigt som en ganska begränsad företeelse när det kommer till 
kundvalsmarknader för hemtjänst (Hjalmarson 2006; Hjalmarson & 
Wånell 2013; Svensson & Edebalk 2006, 2010).  
      
En parallell kan dras till Tillväxtverket och Tillväxtanalys, som i en 
gemensam rapport framhåller att det finns betydligt mer att få ut av 
entreprenörskap inom vård och omsorg. ”En något förenklad slutsats 
är att utvecklingen i sammanhanget inte kommit så långt när tidigare 
offentliga utförda tjänster ersätts med en närmast identiskt utförd 
tjänst fast i privat regi” (Tillväxtverket & Tillväxtanalys 2012, s. 47). I 
rapporten konstateras att studier som jämfört offentliga och privata 
utförarverksamheter inte pekar ut några väsentliga skillnader i 
arbetssätt. Denna analys gäller dock inte specifikt för hemtjänsten, 
utan vård- och omsorgsbranschen som helhet.  
      
En förklaring som har framförts till att profilering inte förekommer i 
högre utsträckning bland hemtjänstutförare, är att biståndsbesluten i 
stor utsträckning styr vilka tjänster som skall ges och därmed vad som 
skall utföras. Detta begränsar utförares möjligheter att styra uppdra-
gen mot vissa kompetensområden (Svensson & Edebalk 2010). Ett åt-
gärdsförslag från Konkurrensverket (2013) är att kommuner bör 
undersöka om de kan utforma biståndsbesluten på ett sätt som ökar 
utrymmet för flexibla och innovativa lösningar.    
      
En annan förklaring som har framförts är att ersättningens 
utformning och storlek kan försvåra profilering. En central aspekt är 
om ersättningen tar hänsyn till kostnader för resor, eftersom personer 
som har särskilda behov ofta bor utspridda över större områden. I 
några studier konstateras att ersättningen till utförarna ofta är låg och 
att omkringliggande faktorer som restider och liknande sällan beaktas 
                                                
 
26 I en tidigare regeringsproposition (prop. 2005/06:115) framhålls ett behov av mer 
utvecklade insatser för att tillgodose behoven hos äldre personer med utländsk bakgrund, 
t.ex. genom speciella hemtjänstgrupper med personal som har språk- och kulturkompe-
tens. I propositionen noteras att enbart 34 procent av kommunerna uppger sig kunna till-
godose behoven för alla eller en majoritet när det gäller att ha personal som talar 
brukarnas språk.  
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(Charpentier 2004; Hjalmarson 2006; Svensson & Edebalk 2010). 
Detta kan innebära att utförare som har en särskild profil och som 
riktar sig mot vissa målgrupper kan få svårt att täcka sina kostnader 
och att fortsätta med verksamheten. Ett exempel som Hjalmarson 
(2006) nämner är Judiska församlingen i Stockholm som hjälpte per-
soner som bodde utspritt över hela staden, och som inte kunde täcka 
sina kostnader med den ersättning de fick. En slutsats som 
Charpentier (2004) drar är att en kommun bör ha en relativt god 
ekonomi för att kunna skapa ett fungerande kundval, dels eftersom 
detta har central betydelse för ersättningen till utförarna, dels 
eftersom kommunens ekonomiska förutsättningar även kan påverka 
omfattningen på det bistånd som ges till äldre.  
      
Låga ersättningsnivåer inom hemtjänst beskrivs även som ett pro-
blem i en senare rapport av Konkurrensverket (2013). I rapporten 
konstateras att det finns exempel på idéburna verksamheter som 
tvingats lägga ned sin verksamhet inom hemtjänsten, då den ekono-
miska ersättningen inte gjort det möjligt att upprätthålla den kvalitet 
som värdegrunden kräver. Samtidigt konstateras att ersättningsnivå-
erna inom hemtjänst varierar kraftigt i landets kommuner, från 258 
till 428 kronor per timme för omvårdnadsinsatser (Konkurrensverket 
2013).  
      
Sammanfattningsvis finns det flera komplexa faktorer som kan för-
knippas med framväxten av marknader inom äldreomsorg, där 
kundval kan betraktas som det senaste steget i utvecklingen. Förutom 
politiska förhoppningar om att kundvalsmarknader skall bidra till 
ökad kvalitet, mångfald och valfrihet för medborgare, finns också för-
hoppningar om att dessa marknader skall stimulera till ökat 
företagande bland den offentliga sektorns yrkesverksamma. Detta 
sammanstrålar med politiska mål som handlar om att öka kvinnors 
företagande. Kastberg (2010) menar i en forskningsöversikt om 
kundval, att det är få studier som hittills berört frågan om huruvida 
kundvalsmodeller är positiva för egenföretagande.27 Det går att hitta 
                                                
 
27 Forskningsöversikten av Kastberg (2010) avser att belysa kunskapsläget på en 
övergripande nivå när det gäller valfrihet och kundvalsmodeller inom välfärdsområdena 
skola, vård och omsorg. Det är således inte en översikt som fördjupar sig specifikt i 
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ett fåtal exempel på senare studier som mer ingående fokuserar på 
kundvalsmarknader inom just hemtjänst, och huruvida dessa skapar 
ökade möjligheter för yrkesverksamma att starta eget (Hedberg & 
Pettersson 2011; Sundin & Tillmar 2010). Dessa studier behandlas 
mer utförligt i forskningsöversikten om företagandets drivkrafter och 
villkor (kapitel 3).  
 
Kunskaperna om hur företagare som är verksamma på olika typer av 
kundvalsmarknader uppfattar sina villkor och möjligheter, samt hur 
de själva agerar på dessa marknader, framstår dock fortfarande som 
begränsade. Kastberg (2010) noterar att de få studier som genomförts 
indikerar att det finns företagare med olika drivkrafter som etablerar 
sig på kundvalsmarknader, men att det krävs fortsatt forskning om 
hur kundval påverkar förutsättningarna för företagande. Edebalk 
(2011) beskriver likaså ett begränsat kunskapsläge när det kommer till 
kundval inom äldreomsorg, och hur kundvalsmarknader upplevs ur 
olika aktörers perspektiv. I denna avhandling kommer jag att be-
handla såväl motiv som förutsättningar för hemtjänstföretagande, och 
ställa frågor om vad som händer när dessa möter varandra.  
 
 

2.7 Sammanfattning och avslutning 
 
I detta kapitel har jag beskrivit hur reformer och förändringar – 
ekonomiska, organisatoriska, ideologiska och demografiska – 
påverkat hemtjänstens förutsättningar att tillgodose äldre 
hemmaboendes behov. Förändringar kan ta sig varierande uttryck 
och konsekvenser på olika platser, men en övergripande tendens har 
varit en utveckling mot rationalisering och kostnadseffektivisering. 
Utvidgade krav och förväntningar på hemtjänsten, i kombination med 
begränsade resurser, medförde att ekonomiska frågor fick en större 
betydelse under 1980- och 90-talen. Detta ledde till tydligare gräns-

                                                                                                                                  
 
kundvalsmodeller och kundvalsmarknader inom äldreomsorg. I översikten behandlas 
teman som hur kundvalsmodeller beskrivits i vetenskaplig litteratur, vilka förutsättningar 
som krävs för att valfrihet skall kunna etableras och kundvalet fungera, osv.  
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dragningar av vilka behov som skulle tillgodoses och en koncentration 
av resurserna till gamla med stora behov av hjälp. I jämförelse med 
traditionella former för organisering av hemtjänst har arbetet blivit 
mer tids- och uppgiftsstyrt, med knappare hjälptider och minskat in-
flytande för både dem som ger och tar emot hjälp.  
 
Sedan slutet av 1990-talet har politiska initiativ tagits för att skapa 
kundvalsmarknader, framförallt i vissa större städer. Utvecklingen 
har accelererat sedan lagen om valfrihet infördes 2009. De ekono-
miska frågornas betydelse tycks inte ha minskat i samband med detta. 
Studier som behandlats i detta kapitel visar bl.a. att ersättningssyste-
mens utformning har betydelse för konstruktionen av fungerande 
kundvalsmarknader och att låga ersättningsnivåer kan utgöra ett pro-
blem. Samtidigt pekar tidigare forskning på risker för att oseriösa 
aktörer etablerar sig på kundvalsmarknader inom hemtjänst. En fråga 
för fortsatt forskning är hur detta påverkar möjligheterna att skapa 
förtroende mellan olika aktörer på kundvalsmarknader. I denna av-
handling kommer jag bl.a. att behandla en problematik som handlar 
om hemtjänstföretagares upplevelser av misstro i relationer till 
beställarsidan.  
      
En slutsats som kan dras från detta kapitel är att förutsättningarna för 
hemtjänstföretagande inte kan betraktas som fristående från utveck-
lingen inom äldreomsorgen i stort, utan bör ställas i relation till 
denna. Det gäller t.ex. neddragningen av platser i särskilda boenden 
för äldre, men också utvecklingen mot ett mer komplext omsorgs-
system samt rationalisering och kostnadseffektivisering som innebu-
rit mer restriktiva insatser.  
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3 Företagandets mening och villkor – 
forskningsöversikt  

 
I detta kapitel introducerar jag tidigare forskning med koppling till 
avhandlingens frågeställningar. Syftet är att identifiera centrala kun-
skapsbidrag som tidigare forskning gett, och som min studie bygger 
vidare på. Min främsta referenspunkt utgörs av studier om företa-
gande inom vård och omsorg som genomförts i Sverige, Finland och 
Storbritannien.28 Denna forskning har till viss del tvärvetenskaplig 
karaktär. De nordiska studierna har genomförts inom ramen för 
forskning om företagande och entreprenörskap, medan de brittiska 
studierna genomförts inom ramen för policystudier. För att stärka 
möjligheterna till jämförelser mellan mina resultat och tidigare kun-
skaper, har jag kompletterat studierna om företagande inom vård och 
omsorg med studier om företagande i andra branscher. Fokus läggs 
huvudsakligen på forskning om små och medelstora företag.  
      
Kapitlet består av två huvudavsnitt. I det första avsnittet behandlar 
jag vad tidigare forskning säger om motiv för att starta företag. I det 
andra avsnittet övergår jag till forskningsresultat om faktorer på sam-
hällsnivå som har betydelse för företagandets villkor. I det andra 
avsnittet behandlas även vikten av legitimitet och förtroende mellan 
representanter för den offentliga sektorn och vård- och 
omsorgsföretagare. 
 
 
 

                                                
 
28 Sökningar i databaser pekar på att den forskning som hittills genomförts om vård- och 
omsorgsföretagande tycks vara koncentrerad till dessa länder. I Sverige och Finland har 
studier av vård- och omsorgsföretagande genomförts av Cantzler (2000), Hedberg och 
Pettersson (2006, 2011), Kovalainen & Österberg-Högstedt (2013), Kurvinen (2008), 
Rissanen et al. (2010), Simonen & Kovalainen (1998), Sköld (2013), Sundin (2009), 
Sundin & Tillmar (2010), Tillmar (2004, 2009b), Österberg (2006). Hit kan också en 
studie om kvinnor som startat friskolor räknas (Lindgren 2000). Studier i Storbritannien 
har genomförts av Andrews & Phillips (2000, 2002), Kendall (2001), Matosevic et al. 
(2007), Nadin (2007), Taylor-Gooby et al. (2000).  



66 
 
 

3.1 Att vara sin egen: motiv för att starta företag 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om motiv för 
företagsetablering, med utgångspunkt i fyra centrala teman: företags-
etablering som social process, skapande av mening och sammanhang, 
företagande som alternativ till anställning, samt tjäna pengar 
och/eller göra gott. Jag har bedömt dessa teman som särskilt centrala 
mot bakgrund av mina forskningsfrågor och som jämförelsepunkter 
till mina resultat. Varje tema inleds med exempel på studier som inte 
är branschspecifika, vilket övergår i ett fokus på studier om vård- och 
omsorgsföretagande.  
 
 

3.1.1 Företagsetablering som social process 
 
Ett tema som har studerats i tidigare forskning handlar om hur 
företagsetablering kan förstås som uttryck för sociala och kollektiva 
processer, och hur blivande företagare skapar resurser för handling i 
samspel med andra. Beslut om att etablera företag fattas sällan vid ett 
enskilt tillfälle utan formas successivt ur vardagens praktik med hjälp 
av företagarens personliga nätverk (Johannisson 1995, 2005). Fors-
kare har bl.a. studerat vilka former av sociala nätverk som har bety-
delse vid nyetablering. Exempel på sådana studier har utförts av 
Birley (1985) samt Brüderl och Preisendörfer (1998). Dessa studier 
visar att företagare framförallt använder nära och personliga kontak-
ter för att mobilisera de resurser som krävs vid nyföretagande.  
 
Birley (1985) genomförde en surveyundersökning om nätverksaktivi-
teter bland nyföretagare i en amerikansk delstat, vilken besvarades av 
160 personer. I studien görs en distinktion mellan informella och 
formella nätverk. Till de förra räknas familj, vänner och affärskon-
takter, medan företrädare för banker, handelsföreningar och andra 
stödorganisationer räknas till de senare. Resultaten visar att företa-
gare inte hämtade stöd och råd från andra organisationer utan främst 
använde sina informella nätverk för att få tillgång till lokaler, arbets-
kraft, kunder, osv. En slutsats som dras i studien är dock att begräns-
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ningen till informella nätverk kan medföra att företagare avskärmar 
sig från information om potentiella affärsmöjligheter (Birley 1985).  
 
Brüderl och Preisendörfer (1998) utgår från en distinktion mellan 
starka respektive svaga band (jfr Granovetter 1973) när det kommer 
till möjligheter för nystartade företag att överleva och växa. Till starka 
band räknas företagarens relationer till äkta hälft eller livspartner, 
föräldrar, vänner och släktingar. Till svaga band räknas relationer till 
affärspartners, bekanta, samt tidigare arbetsgivare och kollegor. 
Studien omfattade 1.700 slumpmässigt utvalda individer som startat 
företag i Tyskland. Empirin samlades in genom intervjuer, i vilka 
respondenterna ombads ranka graden av stöd som han eller hon er-
höll genom sina sociala band till omgivningen. Resultaten, som 
bearbetats statistiskt, visar att starka band hade större betydelse än 
svaga för att få nystartade företag att nå framgång. Framförallt hade 
praktiskt och emotionellt stöd från livspartners en avgörande 
betydelse.  
      
Relevansen i dessa studier består i att de pekar på det beroende som 
råder mellan företagare och omgivningen, och att företagande äger 
rum i en social och emotionell kontext. Mot denna bakgrund framstår 
det som relevant att inte bara fokusera på hur företagare skapar 
resurser i samspel med andra, utan även undersöka vilken betydelse 
sociala band har när det kommer till individers intentioner och motiv 
för att starta eget. De ovan refererade studierna ger dock ingen 
ingående bild av detta då de bygger på statistiska data. Kvalitativa 
studier som fördjupar sig mer i subjektiv mening kan bidra med 
kunskaper på denna punkt.  
      
Ett exempel är en etnografisk, treårig studie av personer som driver 
företag på den skotska landsbygden (Jack & Anderson 2002). 
Företagarna drev varierande affärsverksamheter inom handel, 
hotellnäring, elektronik, osv. I studien används begreppet inbäddning 
för att analysera de processer, genom vilka dessa individer utvecklat 
sociala band som möjliggör deras integrering i den lokala kontexten. 
Trots de strukturella begränsningar som kan förknippas med lands-
bygdsföretagande, såsom begränsade marknader, uttalade 
företagarna en stark vilja att driva företag på den aktuella platsen. En 
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bidragande förklaring var att de sociala band som företagarna hade 
utvecklat påverkade deras incitament för att starta och driva företag. 
”For the entrepreneurs, the appeal of establishing their business was 
influenced by social factors: they had family in the area, their children 
had made good friends, they liked the way of life and the social side” 
(Jack & Anderson 2002, s. 483). Inbäddningen gav dessa företagare 
tillgång till kunskap om potentiella affärsmöjligheter, råd, resurser 
och moraliskt support, vilket stärkte dem i deras övertygelse om att 
affärsidén skulle fungera.  
      
När det gäller studier om vård- och omsorgsföretagare har betydelsen 
av nätverk hittills ägnats begränsad uppmärksamhet. Två exempel på 
studier som tar upp sociala nätverk kan dock nämnas: Cantzlers 
(2000) studie om företagare i Värmlands län, samt Hedberg och 
Petterssons (2006) studie om företagare i Stockholms län. Cantzler 
intervjuade företagare som drev verksamheter inom olika områden 
som äldreboende, daghem, samt sjukvård och i olika företagsformer 
som mindre aktiebolag eller personalkooperativ. Hon identifierar en 
kategori, ”nätverksbyggarna”, där bl.a. flera personalkooperativ ingår. 
De företagare som startat kooperativ uppgav skäl som handlade om 
att skapa något tillsammans med kollegor som funnits på samma 
arbetsplats, ofta i många år. I några fall rörde det sig om kooperativ 
som startats för att undvika nedläggning av verksamheten och där-
med hot om arbetslöshet eller pendling till arbete på annan ort. Att 
bevara något som upplevs fungera väl, till exempel en social gemen-
skap, framträder mot denna bakgrund som ett incitament för 
kooperativt företagande. Cantzler (2000) menar också att de positiva 
sociala förutsättningar och motiv som dessa kooperativa 
omsorgsföretagare hade, kan vara en bidragande förklaring till att de 
lyckats bygga upp väl fungerande affärsverksamheter.  
      
Hedberg och Pettersson (2006) beskriver också hur sociala nätverk 
och relationer kan påverka individer att starta eget. Deras studie byg-
ger bl.a. på intervjuer med både kvinnor och män som driver företag 
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inom olika vård- och omsorgsverksamheter.29 I studien görs ingen 
uppdelning mellan starka och svaga band; utgångspunkten är per-
sonliga nätverk, vilka kan vara sammansatta av både familjära och 
yrkesmässiga relationer. Resultaten visar att både familjära och 
yrkesmässiga relationer hade influerat de företagare som medverkade 
i studien. De personliga nätverken gav tillgång till både praktiskt och 
känslomässigt stöd i processen mot företagsetablering, och fungerade 
således som viktiga resurser. De yrkesmässiga relationerna bands 
samman av likartade behov och normer – till exempel en gemensam 
syn hos dagmammor som bildat team om hur barnomsorg skall 
bedrivas – men också av emotionella band mellan kollegor som känt 
varandra sedan en längre tid tillbaka, och som beslutat sig för att 
starta affärsverksamhet tillsammans. I vissa fall blev företagarna 
också uppmuntrade att starta eget av personer i omgivningen, t.ex. av 
tidigare patienter och vårdtagare. En slutsats som dras är att 
företagande skall förstås som en kollektiv process vilken sker i 
samspel med andra och inte som ett individuellt, isolerat fenomen 
(Hedberg och Pettersson 2006). 
      
Sammanfattningsvis visar dessa studier att nätverk och deras 
sammansättning kan beskrivas på olika sätt, och att olika typer av 
relationer har betydelse både för att motivera individer på vägen till 
företagande och för att mobilisera de resurser som krävs.  
 
 

3.1.2 Skapande av mening och sammanhang 
 
Ett annat tema som framträder i tidigare studier handlar om hur 
företagande kan förstås i relation till skapande av mening, identitet 
och sammanhang (Beckérus & Roos 1985; Bredvold 2011; Lönnbring 
2003; Nilsson 2003). Dessa studier pekar på den närmast 

                                                
 
29 Förutom intervjuer ingår även en kvantitativ delstudie, bestående av en statistisk 
kartläggning av vård- och omsorgsföretagare i Sverige (Hedberg & Pettersson 2006). 
Kartläggningen pekar bl.a. på stora regionala skillnader när det handlar om förekomsten 
av vård- och omsorgsföretagande.  
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existentiella sammankopplingen som råder mellan företagaren och 
företaget, särskilt i mindre företag.  
      
I en avhandling i företagsekonomi studerar Nilsson (2003) hur före-
tagare skapar och utvecklar företag. En central utgångspunkt är att 
företagaren betraktas som en meningssökande och meningsskapande 
aktör, med kapacitet att iscensätta sin verklighet. Avhandlingen byg-
ger på narrativa intervjuer med fyra personer som driver företag i 
olika branscher. Nilsson menar att det mindre företaget och dess 
strategier inte bara gestaltar företagarens idéer om företagandet, utan 
även kan ses som ett uttryck för hela personen och dennes självupp-
fattningar och livsförväntningar. Det handlar om en dubbel skapelse-
process, genom vilken företagaren skapar sig själv samtidigt som han 
eller hon skapar sitt företag. Identitetsutveckling och företagsut-
veckling tenderar därför att följas åt. Företagandet ger möjlighet att 
bygga något eget och att både spegla sig i det skapade verket och att 
lära sig något om sig själv.  
 

I företaget sätter företagaren sin signatur, det blir ’avkomman’ genom 
vilken företagaren både manifesterar sig, speglar sig, lär om sig själv 
och världen och dessutom blir sedd, bedömd och tilldelad sin 
identitet – allt med eventuell terapeutisk effekt. (Nilsson 2003, s. 
273)  

      
En liknande analys gör Beckérus och Roos (1985) i sin studie om 
småföretagande som livsstil.30 De menar att egenföretagande ger 
möjlighet att skapa något som bär den egna identitetens prägel och 
därmed en möjlighet att tydliggöra sin existens, både för sig själv och 
för andra. De menar vidare att produkten får en stark symbolisk bety-
delse och betraktas, i mer eller mindre medvetna termer, som en bild 
av det egna jaget vilken kunden skall ta ställning till. Kunden får 
därför inte bara en affärsmässig, utan även en känslomässig och social 
betydelse. Detta är en intressant tanke när det kommer till min studie, 
eftersom företagande inom hemtjänsten potentiellt sett kan involvera 
företagaren i personliga och långvariga omsorgsrelationer. 

                                                
 
30 I studien redovisas huvudsakligen resultaten från kvalitativa intervjuer, genomförda 
med 21 företagare verksamma i olika branscher (Beckérus & Roos 1985).  
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Företagarens starka identifiering med företaget innebär också att 
förhållanden i omvärlden som berör det lilla företaget har en tendens 
att tolkas på ett personligt sätt, ibland på bekostnad av det som vore 
ekonomiskt rationellt. Enligt Beckérus och Roos (1985) tenderar detta 
att göra småföretagandet betydligt mer förändringströgt, riskovilligt 
och rotfast än vad den gängse bilden av entreprenören föreskriver. 
Två avhandlingar i sociologi (Bredvold 2011; Lönnbring 2003) visar 
att skapandet av icke-materiella värden har betydelse när det kommer 
till småföretagandets subjektiva mening. Avhandlingarna bygger på 
kvalitativa intervjuer med entreprenörer inom den norska turism- och 
upplevelseindustrin (Bredvold 2011) samt med kvinnoföretagare på 
värmländsk landsbygd som driver affärsverksamhet inom olika 
branscher (Lönnbring 2003).  
 
Resultaten visar hur företagande kan förstås i relation till människors 
uppfattningar om vad som är ett meningsfullt liv och som ett sätt att 
leva i enlighet med sina värderingar. Att leva med och arbeta i 
naturen samt föra traditioner vidare var viktiga motiverande krafter 
för de entreprenörer som Bredvold intervjuade.31 Dessa motiv hade 
sin grund i entreprenörernas livsberättelser. För de företagare som 
Lönnbring intervjuade fungerade företaget som ett redskap för att 
tillvarata möjligheter i livet och syssla med något som uppfattades 
intressant, ideologiskt viktigt och/eller personligt utvecklande. 
      
Relevansen i dessa studier ligger i att de på ett tydligt sätt lyfter fram 
betydelsen av icke-materiella dimensioner för förståelsen av företa-
gande. Skapandet av mening och sammanhang i existentiell mening 
är inte ett särskilt framträdande tema i studier om vård- och 
omsorgsföretagande. Visserligen finns ett relativt stort intresse för 
betydelsen av identitet när det kommer till etablering och drift av 
vård- och omsorgsföretag. Det rör sig dock om ett snävare identitets-
begrepp som avgränsas till betydelsen av professionell identitet, vilket 
ställs i relation till villkor för yrkesutövning inom arbetslivets 

                                                
 
31 De forskningsfrågor och det forskningsfält som Bredvold (2011) utgår från handlar om 
entreprenörskap. Eftersom Bredvold genomgående använder entreprenörsbegreppet i sin 
avhandling, gör jag detsamma när jag hänvisar till hennes studie.   
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organisationer (se nedan). Ett sådant perspektiv kan dock göra det 
svårare att belysa bevekelsegrunder hos individer som inte har någon 
professionell identitet inom vård- och omsorgsyrken, men som ändå 
startar företag inom dessa branscher.  
 
 

3.1.3 Företagande som alternativ till anställning 
 
Företagsetablering kan också studeras i relation till människors 
försörjnings- och arbetsvillkor. Friheten att slippa underordna sig den 
formella löneanställningens strukturer och inte behöva ta order från 
någon annan beskrivs i forskningen som återkommande, klassiska 
småföretagarmotiv (se t.ex. Beckérus & Roos 1985; Elmlund 1998; 
Hult & Odéen 1981). I detta avsnitt kommer jag särskilt att ta upp 
forskning om kvinnors företagande och den kunskap som denna bi-
dragit med när det gäller företagande som alternativ till traditionell 
organisationskarriär. Jag inleder med branschövergripande studier 
innan jag övergår till studier om vård- och omsorgsföretagande. De 
branschövergripande studierna har utförts i Sverige (Näsman 2000; 
Sundin & Holmquist 1989) samt USA, Kanada och Storbritannien 
(Buttner & Moore 1997; Carter & Cannon 1992; Goffee & Scase 1985; 
Hughes 2003; Mattis 2004).   
      
I dessa studier uppmärksammas förekomsten av både positiva och 
negativa faktorer som kan locka respektive pressa individer till eget 
företagande, s.k. pull- och pushfaktorer. Till de positiva faktorer som 
uppmärksammas hör tro på en vinnande idé som går att realisera, 
samt motiv som handlar om att företagande upplevs ge möjligheter 
till utmaningar, personlig utveckling och självbestämmande. Till ne-
gativa faktorer hör upplevelser av vantrivsel på arbetsplatser och bar-
riärer i form av glastak som försvårar kvinnors avancemang och 
utvecklingsmöjligheter i stora organisationer. Bristande tillfredställ-
else med arbetssituationen tolkas mot denna bakgrund som en 
”pushfaktor” bakom företagsstart (Buttner & Moore 1997; Carter & 
Cannon 1992; Goffee & Scase 1985). 
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Liknande resultat framkommer i svenska studier av kvinnoföretagare 
i olika branscher (Näsman 2000; Sundin & Holmquist 1989). 
Företagsetablering kan i dessa fall förstås som en exitstrategi, särskilt 
för kvinnor som är relativt högutbildade och som kan välja att göra 
sorti ur lönearbete. För kvinnor som har en svagare position på 
arbetsmarknaden kan företagande snarare upplevas som en mer eller 
mindre påtvingad lösning för att undvika arbetslöshet (Goffee & Scase 
1985; Rapp 2006). 
 
Ett exempel på det senare ger Rapp (2006) i en studie av hur två 
svenska kommuner privatiserade sin städverksamhet. De städerskor 
som var kommunalt anställda och nu ställdes inför hot om arbetslös-
het eller kraftigt försämrade arbetsvillkor, valde att bilda 
personalbolag i ett försök att bevara sina arbeten och arbetsvillkor. 
Hård konkurrens och tuffa prisupphandlingar ledde dock till fortsatta 
försämringar av arbetsvillkoren och uppsägningar inom personalbo-
laget. För dessa städerskor fungerade företagande knappast som ett 
sätt att förbättra sin sociala och ekonomiska position. Incitamenten i 
detta fall rör sig om grundläggande, ekonomiska behov och att hitta 
försörjning snarare än om karriärutveckling och självförverkligande.  
           
Forskning om vård- och omsorgsföretagande utmärks också av ett 
intresse för att belysa motiv för etablering av företag i relation till 
individers, framförallt kvinnors, villkor på arbetsmarknaden. Här kan 
särskilt nämnas studier utförda i Sverige och Finland (Hedberg & 
Pettersson 2006, 2011; Kurvinen 2008; Simonen & Kovalainen 1998; 
Tillmar 2004, 2009b; Österberg 2006). Några av dessa studier 
behandlar mer explicit en strukturproblematik som handlar om 
huruvida kvinnors företagsetablering kan förstås som ett sätt att 
undkomma underordnade positioner i arbetslivet. 
      
Hedberg och Pettersson (2006), som intervjuade både kvinnor och 
män, konstaterar att fler kvinnor än män angav missnöje med 
villkoren inom sin tidigare anställning som ett skäl bakom företags-
start. Missnöjet rörde bl.a. brist på utrymme för egna idéer. De ställer 
frågan om detta kan kopplas till att kvinnor oftare befinner sig på 
lägre positioner i hierarkiska organisationer, men drar inga slutsatser 
utan framhåller behovet av fortsatt forskning. Kurvinen (2008) inter-
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vjuade kvinnor som övergått från anställning inom offentlig sektor till 
företagande inom vård och omsorg. Somliga kvinnor talade om makt 
och framförallt brist på makt då de berättade om sina tidigare 
erfarenheter som anställda. De upplevde att de saknade befogenheter 
och att de möttes av motstånd då de kom med förslag till förändringar 
på sina arbetsplatser. Företagsstarten medförde visserligen större 
arbetsbelastning och ekonomisk osäkerhet, men också befogenheter 
att besluta över verksamheten vilket gav en känsla av frihet och per-
sonligt växande. En tolkning som görs i studien är att företagsstart 
kan förstås som ett sätt att undgå negativa effekter orsakade av 
genussystemet.  
      
Samband mellan företagsetablering och strukturella villkor i 
arbetslivet och på arbetsmarknaden kan även belysas i relation till 
etnicitet. I en senare studie undersöker Hedberg och Pettersson 
(2011) vad som motiverar kvinnor med invandrarbakgrund att eta-
blera företag inom omsorg. De baserar sin undersökning på intervjuer 
med kvinnor som driver hemtjänstföretag i Stockholmsregionen. 
Analysen visar att motiven är komplexa och kan hänföras till såväl 
arbetsmarknadsmöjligheter, som till kvinnornas biografier och 
identifiering med etniska grupper. En del av företagarna hade inte 
hamnat i omsorgsbranschen som en följd av aktivt val, utan snarare 
för att det var den chans till anställning som erbjöds. I studien 
relateras detta till strukturer på arbetsmarknaden som präglas av 
genus och etnicitet, och som sorterar individer till olika platser och 
positioner i arbetslivet. För dessa kvinnor framstod företagsstart som 
ett sätt att förbättra sina möjligheter inom ramen för befintliga 
strukturer. Andra kvinnor hade aktivt sökt sig till branschen, och 
drevs av önskan att göra något meningsfullt (Hedberg & Pettersson 
2011). 
      
Ett angränsande tema som återkommer i nordiska studier av vård- 
och omsorgsföretagande är vilken betydelse som yrkesidentitet har 
för etablering och drift av företag. Detta kan ses mot bakgrund av att 
de respondenter som medverkar i studierna startat företag som 
motsvarar deras yrken, och som de ofta har utbildning för. Dessa 
yrkesverksamma företagare framställs som starkt engagerade i frågor 
som rör vård och omsorg, särskilt i studier med kvalitativ inriktning.  
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Så beskriver exempelvis Tillmar (2004) de företagare hon intervjuade 
som ”besjälade av sin verksamhetsidé”. Hon noterar att företagarna 
sällan betraktat företagandet som ett mål i sig, och att det inte heller 
var självklart för dem att definiera sig själva som företagare. Deras 
kunskaper låg inom vård- och omsorgsområdet snarare än inom det 
företagsekonomiska området, och de såg sig själva som yrkesutövare i 
första hand. Kurvinen (2008) och Österberg (2006) gör liknande 
iakttagelser i sina studier. Ett mönster som lyfts fram i studierna är 
att företagare uppger motiv som handlar om att realisera egna idéer 
om hur vård och omsorg kan bedrivas, när det kommer till företags-
etablering. Somliga företagare hade byggt upp yrkeserfarenheter och 
kunskaper som lett till egna idéer om hur vård och omsorg borde be-
drivas, men saknat befogenheter att genomföra idéerna på sina 
arbetsplatser. Lindgren (2000) intervjuade kvinnor med en stark 
identitet inom läraryrket. De trivdes bra i lärarrollen, men kunde inte 
identifiera sig med den traditionella skolundervisningen. Kvinnorna 
hade utvecklat andra pedagogiska idéer om hur de ville undervisa, 
baserade på bl.a. Montessori, och startade egna friskolor för att kunna 
förverkliga detta.  
      
Ett centralt bidrag som dessa studier ger är således att de pekar på 
hur aktörer använder sitt yrke som drivkraft för förändring och 
skapar egna verksamheter, som stämmer bättre överens med deras 
egna värderingar (jfr Kurvinen 2008). I några studier förstås dessa 
processer utifrån betydelsen av profession (se t.ex. Lindgren 2000; 
Tillmar 2004). Företagsstart kan ur detta perspektiv tolkas som ett 
sätt att värna den professionella identiteten. Kovalainen och 
Österberg-Högstedt (2013) skriver att alla yrkesgrupper inom vård 
och omsorg inte kan betraktas som professioner i traditionell mening, 
men väljer ändå att använda begreppet ”professionell identitet” som 
samlingsterm. De avser med detta en identitet som konstrueras med 
utgångspunkt i yrkesstatus och yrkesskickligheter. Deras studier visar 
att utvecklingen av den entreprenöriella identiteten hos egenföreta-
gare inom vård och omsorg baseras på den professionella identiteten, 
som utgör grunden för verksamheten. ”It seems as if the ’core’ of the 
professionalism identity has not changed, even if the ways of making 
a living have, bringing forward the ’entrepreneurial identity’” 
(Kovalainen & Österberg-Högstedt 2013, s. 29).  
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I några studier görs även en koppling mellan vård- och 
omsorgsbaserad yrkesidentitet och omsorgsmotiv som handlar om att 
hjälpa andra (Hedberg & Pettersson 2006; Sundin 2009; Tillmar 
2004, 2009b). Simonen och Kovalainen (1998) skriver om hur 
omsorgsmotiv tar sig uttryck bland småskaliga omsorgsföretagare i 
Finland. De menar att dessa företagare strävar efter en kontinuerlig 
och personlig omsorgsrelation som sätter den enskildes behov i 
centrum på ett sätt som är nytt i jämförelse med traditionella arbets-
sätt inom den offentliga sektorn. De menar vidare att denna 
”kundorienterade professionalism” kan ses mot bakgrund av den kri-
tik som företagarna riktar mot byråkrati och brist på flexibilitet inom 
den offentliga sektorn, med anonyma relationer mellan givare och 
mottagare av omsorg som följd.  
      
Resultaten från de nordiska studierna kan jämföras med studier som 
utförts i Storbritannien om motiv för att driva privat verksamhet hos 
tandläkare samt ägare av omsorgsboenden för äldre (Kendall 2001; 
Matosevic et al. 2007; Taylor-Gooby et al. 2000). Taylor-Gooby et al. 
(2000) visar, baserat på en nationell survey samt intervjuer, hur 
professionella intressen hos tandläkare bidrar till att dessa övergår 
från att utföra offentligt finansierad tandvård till privat praktik med 
privatbetalande kunder. Bakgrunden är nedskärningar i ersättning 
och försök till statlig styrning av tandläkarprofessionen. Övergången 
till privat verksamhet tolkas i detta sammanhang som en exitprocess 
från den nationella hälsovården och som ett sätt att värna 
professionell autonomi. Möjligheten för personer med professionell 
yrkesbakgrund att uppnå arbetstillfredsställelse och erkännande 
framhålls också som ett centralt motiv för att äga och driva privat 
äldreboende (Kendall 2001; Matosevic et al. 2007).  
      
Här finns således en samstämmighet mellan nordiska och brittiska 
studier. De har genomförts med skiftande metoder och från olika 
disciplinära utgångspunkter, men kommer fram till liknande resultat 
när det gäller strävan efter professionell autonomi och arbetstillfreds-
ställelse som motiv för vård- och omsorgsföretagande. En slutsats jag 
drar av detta är att betydelsen av professionella intressen kan betrak-
tas som relativt väl belagd inom tidigare forskning. En skillnad är 
dock att de brittiska studierna om vård- och omsorgsföretagande inte 
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anlägger något genusperspektiv. Frågan om huruvida underordnade 
positioner i arbetslivet kan fungera som en särskild push-faktor för 
kvinnors företagande behandlas inte. Här tycks finnas behov av ytter-
ligare studier innan slutsatser kan dras (jfr Hedberg & Pettersson 
2006).  
 
 

3.1.4 Tjäna pengar och/eller göra gott?  
 
Klassisk, ekonomisk teoribildning utgår från att individer främst styrs 
av ekonomiska preferenser och söker de handlingsalternativ som bäst 
maximerar det ekonomiska utbytet (Granovetter 1985; Sen 2001; 
Swedberg 2003). Föreställningen om profitintresse som främsta driv-
kraft för företagande har dock svårt att få stöd i forskning (Elmlund 
1998; Hult & Odéen 1981; Lönnbring 2003).    
      
I en studie om motiv för att initiera högteknologiska företag (Amit  et 
al. 2001) konstateras att personlig rikedom inte är det främsta 
motivet. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med 51 
entreprenörer i Kanada, samt med 28 senior managers som beslutade 
sig för att avstå från företagsetablering. Den senare gruppen 
fungerade således som kontrollgrupp. Oberoende, utmaningar samt 
möjligheten att genomföra visioner och åstadkomma innovationer, 
var viktigare än ekonomisk vinst för de entreprenörer som startade 
företag. Somliga entreprenörer startade företag även om de trodde att 
detta skulle medföra lägre nivå av ekonomiskt välstånd än andra 
alternativ. Samtidigt uppgavs ekonomiskt välstånd som ett motiv för 
att inte starta företag av de respondenter som hade avstått från detta.  
      
Wiklund et al. (2003) genomförde tre olika studier över en tioårs-
period, baserade på telefonintervjuer med svenska småföretagare 
(max 49 anställda) inom tillverkning, service och handel. Syftet var 
att studera attityder till och förväntade konsekvenser av en eventuell 
tillväxt. Totalt ingick 1.248 fall i analysen. Resultaten visar att företa-
gare var tveksamma till expansion, även om expansion kunde 
förknippas med ökad vinst. Detta förklaras med att expansion samti-
digt förknippades med negativa konsekvenser som förlorad kontroll 
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över verksamheten samt minskad arbetstillfredsställelse för både 
företagare och anställda. Slutsatsen är att icke-ekonomiska faktorer 
har större betydelse än ekonomiska för att förklara studiens resultat. 
”Personal income is not the most important variable in any regress-
ion, suggesting that money is not the most important motivator” 
(Wiklund et al. 2003, s. 261).  
      
När det gäller forskning om vård- och omsorgsföretagande 
argumenteras i flera studier för att vinstmotiv har en underordnad 
betydelse i relation till motiv som handlar om att realisera egna idéer 
om hur vård och omsorg kan bedrivas (Hedberg & Pettersson 2006; 
Kurvinen 2008; Simonen & Kovalainen 1998; Tillmar 2004; 
Österberg 2006). Dessa studier belyser samtidigt att vinstmotiv kan 
uppfattas som känsliga i en kontext som handlar om människors 
behov av vård och omsorg.  
      
Hedberg och Pettersson (2006) skriver att några av de företagare som 
intervjuats uttrycker att de har en vinsttanke med verksamheten. Ett 
exempel är en företagare som driver en läkarmottagning och som 
uttrycker att hon vill expandera och göra sin verksamhet till 
”business”. Samtidigt menar samma företagare att hon egentligen 
skulle tjäna mer pengar genom att ta anställning som hyrläkare. 
Möjligheten att få utveckla verksamheten i enlighet med sin filosofi 
och profession, tolkas mot denna bakgrund som viktigare än 
möjligheten att tjäna pengar. I studien ges även några exempel på 
individer som startat företag för att påverka sin lön. Det rör sig om 
kommunala dagmammor som haft låg lön som anställda och även 
upplevt sin status som låg i omgivningens ögon. Den högre lönen som 
följt med företagandet uppfattades av dagmammorna som en 
bekräftelse på att deras arbete och kompetens värdesattes av det 
omgivande samhället. Det är således inte bara den rent monetära 
belöningen i sig, utan även dess symboliska värde, som har betydelse 
(Hedberg & Pettersson 2006).  
      
Ett perspektiv som berörs i några studier är hur samhällsdebatten om 
vinst inom vård och omsorg påverkar företagares utsagor om vinst-
motiv. Att tjäna pengar på människors omsorgsbehov kan uppfattas 
som kontroversiellt, vilket potentiellt sett innebär moraliska 
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dilemman för vård- och omsorgsföretagare som också har ett ekono-
miskt intresse i att få verksamheten att gå runt (Hedberg & Pettersson 
2006; Kurvinen 2008; Nadin 2007; Tillmar 2004). Till detta kommer 
att det ofta rör sig om kvinnor som driver företag i kvinnodominerade 
verksamheter, vilket kan aktualisera föreställningar om mäns och 
kvinnors egenskaper och lämpliga sysselsättningar. Tillmar (2004) 
skriver att sjuksköterskor ofta förväntas vara ”naturligt” vårdande och 
omhändertagande, vilket kan medföra att det uppfattas som extra 
kontroversiellt om det visar sig att de också är intresserade av att 
tjäna pengar. En fråga som därför kan ställas är vilket utrymme 
omsorgsföretagare har att inom denna diskurs uttala vinstmotiv. En 
möjlig tolkning kan vara att de, medvetet eller omedvetet, tonar ned 
ekonomiska motiv och istället framhäver professionella motiv som en 
del i konstruktionen av identiteten som omsorgsföretagare.  
      
Vissa resultat från Kurvinens (2008) studie stöder en sådan tolkning. 
Hon beskriver hur kvinnor som driver vård- och omsorgsföretag 
uppmärksammats i den lokala pressen för sina höga inkomster, vilket 
väckt negativ respons hos omgivningen. Kurvinen visar hur dessa 
företagare i sin tur reagerar genom att hålla en ”låg profil” för att 
undvika mer negativ uppmärksamhet, och därigenom bidrar till att 
osynliggöra sig själva som företagare samt den egna verksamheten. 
Nadin (2007) kommer fram till liknande slutsatser i en intervjustudie 
av omsorgsföretagare i en brittisk kontext. Hon studerar hur kvinnor 
som driver företag bär sig åt för att konstruera en positiv identitet i 
skärningspunkten mellan motsägande diskurser om affärsverksamhet 
och omsorg. Resultaten visar att kvinnorna tonar ned sin 
entreprenöriella identitet, för att istället framhäva en omsorgsinriktad 
och feminin identitet som uteslöt ekonomiska motiv och minimerade 
vikten av att tjäna pengar. En strategi för att åstadkomma detta var 
att förringa betydelsen av de inkomster som företaget inbringade och 
framhäva den äkta mannen som den egentliga familjeförsörjaren. Ge-
nom att betona givandet av omsorg som något ”naturligt” för kvinnor, 
bidrog dock företagarna till att reproducera traditionella föreställ-
ningar om mäns och kvinnors arbeten samt sin marginaliserade 
position som entreprenörer.  
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En reflektion som kan göras utifrån dessa forskningsresultat är att 
den inställning till ekonomiska motiv som vård- och omsorgsföreta-
gare ger uttryck för, kan uppfattas som komplex och mångtydig. Detta 
gäller särskilt när ekonomiska motiv sätts i relation till andra värden 
som handlar om möjligheten att skapa en stimulerande arbetssituat-
ion och utöva sitt yrke på ett mer fritt och självständigt sätt. Ett rim-
ligt antagande är att betydelsen av ekonomiska motiv kan variera 
mellan olika individer, och även för en och samma person i olika 
situationer. Brittiska studier visar att vård- och omsorgsföretagare ger 
uttryck för både egoistiska (”knavish”) och altruistiska (”knightly”) 
motiv, vilka kombineras i olika grad (Kendall 2001; Matosevic et al. 
2007; Taylor-Gooby et al. 2000). Nedtonandet av ekonomiska motiv 
kan vidare ses som en aspekt i hur företagarna konstruerar sin 
identitet som professionella omsorgsgivare och som en produkt av 
interaktionen i intervjusituationen. En tolkning som Nadin (2007) 
gör i detta sammanhang är att företagarnas utsagor också kan 
uppfattas som ett försök att övertyga forskaren om deras moraliska 
integritet och legitimitet.  
      
En senare utveckling som skett inom forskningsområdet är att 
incitament för vård- och omsorgsföretagande utforskas i relation till 
socialt entreprenörskap eller samhällsentreprenörskap (Sundin 2009; 
Tillmar 2009b). Liksom i de studier som refererats ovan, är 
utgångspunkten att småföretagare sällan är så entydigt inriktade på 
ekonomisk vinstmaximering som populära föreställningar gör 
gällande. Istället drivs tesen att det finns småföretagare som startar 
sina verksamheter helt eller delvis av sociala skäl, för att möta ett 
behov i omgivningen. Deras handlande tolkas som uttryck för socialt 
entreprenörskap, och i vissa fall som uttryck för ett mer omfattande 
och kollektivt inriktat samhällsentreprenörskap.  
      
Enligt Sundin (2009) är den sociala intentionen avgörande för 
distinktionen mellan dessa former. Den sociala entreprenören drivs 
av en vilja att möta sociala behov hos individer och grupper i 
omgivningen, som han eller hon upplever inte kan tillfredställas på 
annat sätt än genom företagsstart. Initiativen kan stimuleras och 
ibland framtvingas av den offentliga sektorns eller marknadens 
misslyckanden; den sociala entreprenören startar eget för att hon 
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uppfattar det som en nödvändighet, men även för att hon drivs av en 
mission. Missionen kan dock ha ett begränsat fokus i tid och rum. Det 
kan exempelvis handla om boende på landsbygden som tar över en 
nedläggningshotad skola och driver den vidare i privat regi, för att 
möjliggöra skolgång för barnen på hemorten. Detta behöver dock inte 
innebära att de drivs av en mer omfattande samhällsvision för 
skolor.32  
      
Samhällsentreprenören vill därtill åstadkomma en mer långsiktig 
förändring och att verksamheten omvandlas till ett kollektivt ansvar 
och gemensamt åtagande. Sundin (2009) betonar dock att det inte 
finns någon skarp gräns mellan socialt entreprenörskap och 
samhällsentreprenörskap, utan att det handlar om en glidande skala. 
Formen, dvs. företagandet i sig, är av underordnad betydelse för både 
sociala entreprenörer och samhällsentreprenörer – huvudsaken är att 
få idén realiserad. Att ägna sig åt företagande i andra sektorer eller 
inom en annan verksamhet är sällan aktuellt. Till skillnad från den 
konventionella entreprenören, som ofta försöker skydda sin affärsidé, 
vill sociala entreprenörer och samhällsentreprenörer gärna vinna så 
många anhängare som möjligt. 
      
Några exempel på hur socialt entreprenörskap inom vård och omsorg 
kan ta sig uttryck ges i Sundin (2009) och Tillmar (2009b). Vad som 
förenar fallen är att det handlar om entreprenörer som arbetar för att 
deras idéer skall tillvaratas inom offentliga vårdorganisationer och 
åstadkomma en mer långsiktig, social förändring. De kan därmed 
beskrivas som både sociala entreprenörer och samhällsentreprenörer.  
      
Exemplet från Sundin (2009) handlar om en barnmorska som i sitt 
arbete som anställd uppfattade ett behov av sexualupplysning till 
unga utvecklingsstörda. Inledningsvis ville barnmorskan bedriva 
verksamheten i Landstingets regi, men enligt politiker och konsulte-
rade läkare fanns inte ekonomiskt utrymme till det. För att kunna 

                                                
 
32 Sundin (2009) skriver, angående skolföretagare som exempel, att dessa kan ha en 
ganska snäv avgränsning av det sociala och inte tveka att sätta omsorgen om de egna 
barnen framför andra som av ansvariga politiker bedöms som mer behövande.  
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genomföra sin idé, var barnmorskan därför hänvisad till att sälja sina 
tjänster i privat regi till kuratorer, gruppboenden och liknande. 
Barnmorskan hade dock även en ambition att bidra till social föränd-
ring i den kollektiva synen på utvecklingsstörda och deras behov, och 
arbetade långsiktigt för att hennes idé skulle anammas av den 
offentliga sektorns aktörer och omvandlas till ett kollektivt ansvar. 
Sundin (2009) noterar att barnmorskans intentioner även kan ses 
mot bakgrund av hennes professionstillhörighet. Tillmars (2009b) 
exempel handlar om en sjukgymnast och en barnmorska som vill 
främja hälsa och välbefinnande hos medborgare genom komplemen-
tära behandlingsmetoder som yoga och vattengymnastik för gravida. 
Dessa samhällsentreprenörer strävar efter att kombinera deltidsföre-
tagande med anställning inom landsting. De utvecklar sina idéer om 
komplementära metoder inom företagen, för att sedan försöka inte-
grera dessa i de organisationer där de är anställda.  
 
 

3.1.5 Sammanfattning om motiv  
 
Ett centralt kunskapsbidrag som tidigare studier gett är att de visar 
den mångfald och komplexitet som finns när det gäller motiv för att 
starta företag. Företagsetablering kan förstås i relation till påverkan 
från personer i de sociala nätverken, i relation till skapande av me-
ning och sammanhang, villkor i arbetslivet, ekonomiska motiv och 
sociala intentioner. På dessa punkter finns det likheter mellan forsk-
ning om vård- och omsorgsföretagande, och företagande i andra 
branscher. En samlad slutsats som kan dras är att människors skäl för 
att starta företag inte kan förstås som fristående från de sammanhang 
som de befinner sig i, och de relationer som påverkar dem. Motiv eller 
intentioner bör med andra ord inte betraktas som uttryck för statiska 
preferenser hos isolerade individer. 
      
En kritisk reflektion som kan framföras när det gäller nordiska 
studier om vård- och omsorgsföretagande är att de i stor utsträckning 



83 
 
 

fokuserat på kvinnors motiv och erfarenheter.33 Dels kan detta bidra 
till en oavsiktlig reproduktion av föreställningar om omsorg som 
kvinnoarbete, dels förbises det faktum att också män startar företag i 
dessa branscher. Statistiska undersökningar som genomförts i Sverige 
(Sköld 2013) och Finland (Rissanen et al. 2010) visar att män är 
överrepresenterade som företagare inom vård och omsorg, sett i 
relation till deras andel bland de anställda. Studien från Finland visar 
att de män som drev vård- och omsorgsföretag mer sällan hade en 
professionell yrkesbakgrund än kvinnor, och att kvinnor och män 
drev företag inom olika typer av verksamheter.34 För att utveckla 
kunskaperna om varför individer startar vård- och omsorgsföretag, 
liksom hur de upplever sina villkor som företagare inom dessa 
branscher, kan det därför finnas anledning att inkludera både kvinnor 
och män i framtida studier.  
 
 

3.2 Villkor för företagande och entreprenörskap 
 
I detta avsnitt behandlar jag forskning om hur förhållanden på 
samhällsnivå påverkar möjligheterna att driva små och medelstora 
företag. Inledningsvis tar jag upp betydelsen av ekonomisk förändring 
och strukturomvandling, med särskilt fokus på framväxten av 
marknader inom kvinnodominerade service- och tjänstebranscher. 
Därefter ger jag exempel på internationell forskning som undersöker 
hur formella och informella institutioner påverkar möjligheterna till 
entreprenörskap. Avsnittet avslutas med en genomgång om vad 
forskningen säger om villkor för vård- och omsorgsföretagande, med 
fokus på två aspekter: inträdesbarriärer och ekonomisk kortsiktighet, 

                                                
 
33 Ett undantag är dock Hedberg och Pettersson (2006) som inkluderar både kvinnor och 
män i sin studie av vård- och omsorgsföretagande.  

34 De företag som ägdes av män var oftare verksamma inom barnomsorg och omsorg för 
personer med psykiska funktionshinder, medan de företag som ägdes av kvinnor mer ofta 
var verksamma inom äldreomsorg (Rissanen et al. 2010). Studien bygger på nationella 
surveys till vård- och omsorgsföretagare i Finland som genomfördes i två omgångar, år 
2001 och vid årsskiftet 2005/2006.  
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samt problematik kring bristande legitimitet och förtroende mellan 
företagare och representanter för den offentliga sektorn. 
 
 

3.2.1 Ekonomisk förändring och strukturomvandling 
 
Ur ett övergripande perspektiv sammanhänger möjligheter till företa-
gande med ekonomiska och teknologiska strukturer för produktion 
och konsumtion. Detta påverkar möjligheterna för såväl större som 
mindre företag. En viktig ekonomisk förändring som skett är för-
skjutningen bort från standardiserad industriproduktion mot ökad 
specialisering och tjänsteproduktion (Henrekson 1996; Hult & Odéen 
1981; Storey 1999). Konsumenter efterfrågar mer differentierade va-
ror och tjänster idag än under tidigare decennier. Detta skapar möj-
ligheter för mindre företag, som ofta kan ställa om sin produktion 
lättare och snabbare än stora företag.  
      
Stora företag gynnas i branscher där det innebär ekonomiska fördelar 
att klara stora produktionsvolymer, s.k. stordrift. Krav på omfattande 
investeringar verkar som inträdesbarriärer för nya aktörer, och kan 
särskilt utesluta småföretagare som ofta har begränsade resurser. 
Dessa inträdesbarriärer gynnar således de aktörer som redan etable-
rat sig på marknaden. Studier visar att villkoren för småskaliga 
företagsetableringar är särskilt goda i regioner som redan präglas av 
en hög andel mindre företag inom specialiserade branscher med låga 
inträdesbarriärer, och där det finns en tradition att försörja sig på fö-
retagande (Storey 1999; Tödtling & Wanzenböck 2003). 
      
Villkor för företagande påverkas vidare av könssegregerande struk-
turer på arbetsmarknaden (Kovalainen 1995; Sundin & Holmquist 
1989). Kvinnor och män som lönearbetar har i hög grad olika yrken 
och arbetsuppgifter: yrken som undersköterska och vårdbiträde hör 
till de vanligaste för kvinnor, medan företagssäljare och programme-
rare hör till de vanligaste yrkeskategorierna för män (SCB 2014b). 
Könssegregeringen på arbetsmarknaden tenderar att återspeglas i 
företagandet, bl.a. som en följd av att individer främst startat företag 
inom ett tidigare yrkesområde. Även om både kvinnor och män 
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startar exempelvis konsultföretag, blir de ofta konsulter inom olika 
sektorer. Kvinnor söker sig i högre grad än män till utbild-
ningssektorn, medan män i högre grad söker sig till IT-sektorn 
(Danilda 2001). Det rör sig om sega strukturer som påverkar ramarna 
för företagande på flera plan: dels påverkar de i vilken utsträckning 
kvinnor och män startar företag, dels påverkar de vilka branscher 
kvinnor respektive män ger sig in i som företagare.  
 
Som jag beskrev i det inledande kapitlet, har det från politiskt håll 
uttryckts stora förhoppningar om att konkurrensutsättning inom 
offentlig sektor skall stärka kvinnors möjlighet att starta egna företag 
inom sina yrkesområden. Mot denna bakgrund är det relevant att se 
närmare på några studier som undersöker huruvida framväxten av 
marknader inom kvinnodominerade service- och tjänstebranscher 
också medfört ökade möjligheter för kvinnors företagande.  
      
Ett exempel på en studie som behandlar sådana frågeställningar är 
Kovalainens (1995) avhandling om kvinnors företagande i Finland 
under åren 1960–1990. Resultaten visar att de nya servicebranscher 
som växt fram i spåren av samhällsekonomiska förändringar 
knappast bidragit till ökat entreprenörskap bland kvinnor som grupp. 
Istället visar statistiken att det i stor utsträckning är män som 
exploaterat nya affärsmöjligheter i traditionella kvinnosektorer, t.ex. 
inom städbranschen. Någon motsvarande tendens som handlade om 
att kvinnor etablerade sig inom mansdominerade områden fanns inte. 
Kvinnors företagande tenderade snarare att begränsas till ett fåtal, 
mindre lönsamma branscher där kvinnor av tradition drivit 
affärsverksamhet, såsom detaljhandel, restaurang och skönhetsvård.       
      
När det gäller svenska förhållanden har Sköld (2013) genomfört en 
kvantitativ, longitudinell studie av hur kvinnors och mäns 
företagande utvecklats inom välfärdstjänster mellan åren 1993–2008. 
I studien följs utvecklingen inom 16 näringsgrenar som ingår i 
välfärdstjänsterna Vård, Omsorg och Utbildning. Till de 
näringsgrenar som ingår i gruppen Vård och som inkluderats i 
studien hör Sluten sjukvård, Öppen hälso- och sjukvård, Annan hälso- 
och sjukvård samt Tandvård. Till gruppen Omsorg hör näringsgrenar 
som Barnomsorg i förskola, Annan barnomsorg, Individ- och 
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familjeomsorg, Äldre- och handikappomsorg, Vård och omsorg i 
särskilda boenden för äldre, och Vård och omsorg i boende, ej äldre.35 
Resultaten visar att män är överrepresenterade som företagare inom 
de flesta näringsgrenar i förhållande till deras andel av de sysselsatta, 
och att män också ökade sin andel av företagandet under senare delen 
av den tidsperiod som studerades.36 Äldre- och handikappomsorg hör 
till en av de näringsgrenar där kvinnornas andel minskade som mest 
under 2000-talet.  
 
I analysen betonar Sköld (2013) att flera faktorer har betydelse för 
hur kvinnors och mäns företagande inom välfärdstjänster förändras 
över tid. En bidragande förklaring till mäns överrepresentation kan 
vara att företagande har en maskulin könsmärkning, vilket innebär 
att det kan fungera som ett sätt för män att konstruera en maskulin 
identitet i ett kvinnodominerat område. Andra faktorer som framhålls 
är huruvida näringsgrenarna karaktäriseras av stordrift eller smådrift, 
upphandling eller kundval, samt närvaron av professioner. En slutsats 
är att kvinnors företagande inom offentliga verksamheter missgynnas 
i näringsgrenar som präglas av traditionella upphandlingsmodeller, 
stordriftskaraktär, samt närvaron av professionella grupper som 
läkare (Sköld 2013). 
      
Sundin och Tillmar (2010) visar, i en kvalitativt inriktad fallstudie, att 
kvinnors företagande inte gynnas automatiskt av nya marknader 
inom kvinnodominerade branscher. De studerade hur införandet av 
kundval inom äldreomsorgen i Linköpings kommun påverkade förut-
sättningarna för småskaliga företagare, varav majoriteten var kvinnor. 
Utfallen visade att dessa företagare hade mycket svårt att ta sig in på 
marknaden. De fem största företagen styrdes av män, och dessa före-
tag stod för hela 97 procent av antalet hemtjänsttimmar som utfördes 
av privata organisationer. Ett av de största företagen tog stora 
                                                
 
35 För fullständig information om vilka näringsgrenar som ingår i studien, se Sköld (2013).  

36 Andelen kvinnor bland företagarna inom de studerade näringsgrenarna uppgick, på 
aggregerad nivå, till 57 procent år 2008. Samtidigt uppgick andelen kvinnor bland 
sysselsatta inom dessa näringsgrenar till 82 procent mot mäns 18 procent (Sköld 2013). 
Undersökningen är baserad på datamaterial från Sveriges Statistiska Centralbyrå (SCB). 
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marknadsandelar i centrala stadsdelar genom att lägga ett 
nollkostnadsanbud, en satsning som inte var möjlig för småföreta-
gare.  
 
I studien tolkas resultatet som uttryck för en pågående maskulinise-
ring av verksamheten inom äldreomsorgen, vilket Sundin och Tillmar 
(2010) kopplar till utbredningen av New Public Management-
inspirerade reformer. Processen mot ökad maskulinisering handlar 
dock inte primärt om statistisk könsfördelning. Det handlar snarare 
om att logiker för styrning och ledning importeras från det privata 
näringslivet, som traditionellt har dominerats av män. I artikeln kon-
stateras att en instrumentell rationalitet som sätter ekonomisk 
styrning och effektivitet främst, tenderar att förstärkas inom äldre-
omsorgen på bekostnad av en mer omsorgsbetonad rationalitet. 
Utvärderingar, kvantitativa mätningar och användandet av 
informationsteknologi beskrivs som centrala ingredienser i denna 
styrningslogik (Sundin & Tillmar 2010). Här kan paralleller dras till 
den omsorgsforskning som presenterades i kapitel 2, och som 
beskriver en liknande utveckling mot ökad rationalisering och poten-
tiella konflikter mellan olika rationalitetsformer. 
 
 

3.2.2 Entreprenörskap i en institutionell kontext 
 
Ett forskningsfält som växt internationellt under det senaste 
decenniet handlar om hur den institutionella omgivningen påverkar 
förutsättningar för etablering och utveckling av ny affärsverksamhet, 
t.ex. genom statlig politik och reglering eller institutionaliserade 
värderingar och ideologier (Bruton et al. 2010).   
      
Ett tema inom detta forskningsfält handlar om hur turbulenta, in-
stitutionella omgivningar påverkar förutsättningar för entreprenör-
skap och vilken betydelse tillit kan ha för att överbrygga osäkerhet och 
möjliggöra affärsverksamhet. Detta har studerats i östeuropeiska 
länder som tidigare haft socialistiska ekonomier (Aidis et al. 2008; 
Manolova & Yan 2002; Welter et al. 2004; Welter & Smallbone 2011). 
I dessa studier görs en distinktion mellan formella och informella 
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institutioner. Till formella institutioner räknas politiska, ekonomiska 
och juridiska regler och organisationer. Till informella institutioner 
räknas kulturellt inbäddade normer, värden och accepterade 
handlingsmönster.  
 
Resultaten visar att brister i formella institutioner – till exempel 
avsaknad av tydlig lagstiftning, frånvaro av fungerande finansiella 
system och pålitligt rättsväsende samt stabila regelverk – hindrar 
etablering och utveckling av ny affärsverksamhet. Ständiga föränd-
ringar i utformning och tillämpning av lagstiftning kan innebära att 
en affärsuppgörelse som är laglig vid en tidpunkt, förvandlas till olag-
lig några månader senare (Manolova & Yan 2002). Även informella 
institutioner, som negativa attityder till privat företagsamhet, utgör 
ett hinder (Aidis et al. 2008). I dessa sammanhang kan personlig tillit 
ha en avgörande betydelse för potentiella entreprenörers möjligheter 
att mobilisera de resurser som krävs för att etablera och utveckla fö-
retag, genomföra affärer, hantera relationer till myndigheter, osv. 
Personlig tillit refererar till det förtroende som utvecklas i sociala re-
lationer och som baseras på aktörernas kännedom om varandra. 
Denna form av relationsbaserad tillit kan komplettera eller kompen-
sera för bristen på tillit till formella institutioner i ett samhälle 
(Welter et al. 2004; Welter & Smallbone 2011).  
      
I några av de studier som refererats ovan undersöks också hur entre-
prenörer försöker hantera en föränderlig och institutionellt osäker 
omgivning genom att utveckla icke-konforma strategier. Manolova 
och Yan (2002) genomförde en fallstudie i Bulgarien, baserad på 
kvalitativa intervjuer med företrädare för sex små och medelstora 
företag. I resultaten urskiljer de bl.a. strategier som handlar om in-
formellt nätverkande och opportunism. Den senare strategin handlar 
om legalt tveksamma aktiviteter som underrapportering av affärs-
verksamheter till offentliga myndigheter samt försök att undvika 
skatter (se även Welter & Smallbone 2011).  
      
En slutsats som kan dras från dessa studier är att det behövs stabila, 
formella institutioner, t.ex. i form av fungerande regelverk, för att 
skapa en effektiv marknadsekonomi med goda förutsättningar för 
entreprenörskap. Sådana institutioner bidrar till att reducera osäker-
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het och risker för entreprenörer, t.ex. genom att minska utrymmet för 
korruption och godtyckligt beteende från tjänstemän som represente-
rar staten. Men en institutionell omgivning som präglas av alltför 
starka, regulativa restriktioner kan samtidigt påverka etablering och 
utveckling av ny affärsverksamhet på ett negativt sätt. Det gäller 
exempelvis om entreprenörer tvingas anpassa sig till alltför många 
regler och byråkratiska procedurer, förväntas rapportera till ett stort 
antal myndigheter, och lägga mycket tid och resurser på att uppfylla 
krav på dokumentation av sina verksamheter (Bruton et al. 2010).  
      
Även när det handlar om nya och framväxande marknader i en för 
övrigt stabil marknadsekonomi, kan den institutionella omgivningen 
skapa motsättningar när det kommer till etablering och utveckling av 
nya affärsverksamheter. Detta behandlas av Bourne (2010) i en 
kvalitativ fallstudie av en entreprenör (kvinna) som startat ett 
framgångsrikt företag inom hushållsnära tjänster i Sverige. Studien 
visar hur entreprenörskap kan befinna sig i skärningspunkten mellan 
flera olika samhällskrafter samtidigt, och hur detta skapar dilemman 
och paradoxer. Bourne refererar inte explicit till institutioner men 
skriver att den sociala, ekonomiska och politiska kontexten är viktig 
att uppmärksamma för att förstå de motsättningar som finns 
inneboende i entreprenörskap.  
      
Flera dilemman aktualiseras. Å ena sidan kan kvinnor i karriären 
anlita företagets hushållsnära tjänster som ett sätt att förena arbete 
med familjeliv. Å andra sidan återskapar detta både köns- och 
klassbaserad ojämlikhet, då majoriteten av företagets anställda är 
kvinnor med relativt låga löner och få eller inga möjligheter till avan-
cemang. Män behöver fortfarande inte ta ansvar för barn och hushåll i 
samma utsträckning som kvinnor (om de började göra det, skulle 
affärsidén i själva verket undergrävas). En slutsats som Bourne 
(2010) drar är att individuella och samhälleliga strategier som syftar 
till att bryta ned könsbarriärer, t.ex. genom att främja kvinnors före-
tagande, riskerar att återskapa både könsbarriärer och klassbaserad 
ojämlikhet. Analysen säger dock inget om hur den intervjuade entre-
prenören upplever att dessa motsättningar påverkar hennes 
handlingsutrymme, eller vilka strategier hon utvecklar för att hantera 
dem.    
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3.2.3 Särskilda villkor för vård- och omsorgsföretagande? 
 
Ett centralt grundvillkor för många företagare inom vård och omsorg 
är att de inte primärt vänder sig till privatbetalande kunder eller 
andra företag, utan säljer sina tjänster till kommuner och/eller 
landsting. De står därmed i ett särskilt beroendeförhållande till det 
offentliga och politiska sammanhanget. Av centralt intresse för min 
studie är hur detta beroendeförhållande sätter ramar och villkor för 
företagande. Tidigare forskning pekar framförallt på två former av 
hinder för vård- och omsorgsföretagare: inträdesbarriärer och 
ekonomisk kortsiktighet som särskilt missgynnar småföretagare, samt 
problem med legitimitet och bristande förtroende mellan företagare, 
politiker och kommunala tjänstemän. 
      
När det gäller den första aspekten argumenterar Norén (2006) för att 
offentliga marknader generellt sett har höga inträdesbarriärer. Dessa 
barriärer sätts upp av politiker och tjänstemän för att reglera inträdet 
av nya utförare och garantera kvaliteten på de tjänster som erbjuds 
medborgarna. Norén studerade offentliga marknader för utbildning 
och social omsorg (personlig assistans) i Göteborgs kommun. Studien 
är baserad på intervjuer med representanter för 25 utförare samt med 
14 tjänstemän. Inträdesbarriärerna på dessa marknader skapades 
bl.a. genom att utförarna förväntades följa ett stort antal 
institutionaliserade regler, vilka angav vilken typ av personal de skulle 
anlita och vilka aktiviteter som skulle utföras. För att kunna delta i 
certifierings- eller upphandlingsprocesser fick utförarna skriva 
omfattande underlag och rapporter som angav hur de skulle leva upp 
till kraven. Detta medförde höga administrativa kostnader, vilka var 
svårare att uppbära för mindre utförare. Procedurerna var så 
omfattande att somliga utförare valde att inte gå in på marknaderna 
(Norén 2006).  
      
Svenska studier om vård- och omsorgsföretagande pekar på att det 
framförallt är offentlig upphandling enligt LOU som innebär särskilda 
svårigheter för mindre företag (Cantzler 2000; Hedberg & Pettersson 
2006; Tillmar 2004). Lagar och regler som sätter villkor för upp-
handlingar beskrivs av Tillmar (2004) som ett exempel på en formell 
institution. Studierna visar att offentliga upphandlingar på flera sätt 
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orsakar både inträdesbarriärer och svårigheter för småföretagare att 
hålla sig kvar på marknaden. De enheter som upphandlas (t.ex. ser-
vicehus) är ofta stora och kräver omfattande resurser för att kunna 
drivas, upphandlingarna bygger i stor utsträckning på priskonkur-
rens, upphandlingsprocessen innebär omfattande administrativt ar-
bete från utförarnas sida. Allt detta ställer krav på resurser och kapital 
som innebär svårigheter för de mindre företagen att konkurrera med 
stora vård- och omsorgsbolag. Korta avtalsperioder medför också sär-
skilda hinder för småföretagare när det kommer till driften ur ett 
långsiktigt tidsperspektiv. Om ett företag enbart har ett fåtal kommu-
ner eller landsting som kunder och förlorar en förnyad upphandling, 
är risken mycket stor för konkurs. Studien av Hedberg och Pettersson 
(2006) pekar dock på att kundvalsmodeller kan innebära mer stabila 
och långsiktiga villkor än upphandling för småföretagare.  
      
Ett annat hinder som den svenska forskningen identifierat handlar 
om bristande legitimitet samt brist på förtroende mellan centrala 
nyckelaktörer. Dareblom (2005) visar hur utebliven legitimitet för 
vård- och omsorgsföretagande i de regionala, politiska samman-
hangen, helt kan omkullkasta möjligheterna för individer att starta 
upp egna verksamheter i dessa sektorer. Hon följde en kommunal 
satsning på kvinnors företagande i Bodens kommun, vilken främst 
vände sig till kvinnor som tidigare varit anställda inom vård och 
omsorg. Den politiska oviljan att släppa in andra utförare än de 
kommunala som redan fanns, satte dock stopp för de kvinnor som 
ville starta upp egna verksamheter inom sina yrkesområden. 
      
En aspekt som tidigare studier lyfter fram i detta sammanhang 
handlar om omsorgsföretagares upplevelser av att mötas av misstro 
från kommunala tjänstemän och politiker och från allmänheten. De 
kvinnor som Tillmar (2004, 2009a) intervjuade och som drev små 
vård- och omsorgsföretag i Norrköpings kommun berättade om ne-
gativa attityder och upplevelser av att bli betraktade som profitörer, 
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med avsikt att tjäna pengar på andra människors behov.37 Somliga 
företagare upplevde även negativa attityder kring kvinnors förmåga 
att driva företag och att deras kapacitet ifrågasattes. Tillmar (2004, 
2009a) skriver att det misstroende som kommunala tjänstemän och 
medborgare i vissa sammanhang kan uttrycka mot privata vårdföre-
tagare, ofta är kategoribaserat och har sin grund i både kön och 
profession. Kvinnor inom sjuksköterskeprofessionen förväntas vara 
”naturligt” vårdande och omhändertagande – inte företagande. Detta 
beskrivs som uttryck för hur informella institutioner i termer av nor-
mer, värderingar och accepterade handlingsmönster påverkar villkor 
för företagande. Samtidigt konstateras att även företagare uttryckte 
kategoribaserat misstroende gentemot den kommunala organisat-
ionen som helhet, baserat på uppfattningar om denna som ineffektiv 
och byråkratisk. Kategoribaserat misstroende mellan företagare och 
kommunala aktörer kan således vara ömsesidigt.  
      
Liknande resultat presenteras i en intervjustudie med kvinnor som 
driver vård- och omsorgsföretag i Gävleborgs län (Kurvinen 2008). 
Även i denna studie beskrivs hur några kvinnor upplevde att de 
misstänkliggjordes för att enbart vara ute efter att tjäna pengar. En 
intressant detalj som framskymtar i några intervjucitat är att 
företagare upplevde misstänksamheten som störst i början, då deras 
verksamheter var nya. Kontakterna med representanter för den 
offentliga sektorn förbättrades dock allteftersom företagarna och 
deras verksamheter blivit mer kända i det regionala sammanhanget.  
      
De företagare som medverkade i studierna av Tillmar (2004) och 
Kurvinen (2008) hade emellertid inte enbart mötts av motstånd utan 
hade också etablerat positiva kontakter, t.ex. med kommunala 
tjänstemän, vilket bidrog till att möjliggöra deras företagande. Bety-
delsen av förtroende mellan olika aktörsgrupper för att möjliggöra 
egenföretagande inom social- och hälsovårdssektorn behandlas i en 
finsk kontext av Österberg (2006). Det empiriska materialet består av 

                                                
 
37 Även politiker, kommunala tjänstemän och fackliga företrädare intervjuades. Dessa 
beskrev också, i varierande grad, hur inställningen till vård- och omsorgsföretagande 
präglades av misstroende i det lokala sammanhanget (Tillmar 2004, 2009a).  
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enkät- och intervjuundersökningar som genomförts i två omgångar, 
riktade till såväl företagare som kommunala tjänstemän och besluts-
fattare. Majoriteten av de företagare som medverkade var kvinnor, 
och de drev verksamheter inom hemsjukvård, hemservice, enheter för 
familjevård eller servicehus.  
      
Resultaten ger en positiv bild av relationerna mellan företagare och 
representanter för den offentliga sektorn, särskilt i små kommuner. 
En faktor som hade central betydelse i sammanhanget var att 
företagarna hade en yrkesbakgrund inom den offentliga sektorn. Det 
möjliggjorde ett förtroende som baserades på erfarenhet och bekant-
skap, att företagare och tjänstemän kände varandra personligen. Den 
som tidigare varit kommunalt anställd förde sitt förtroendekapital 
med sig när hon eller han flyttade till den privata sektorn. ”En person 
vars arbetsinsats man var nöjd med när hon/han var kommunalt 
anställd har de kommunala aktörernas förtroende också när han/hon 
startar sitt företag” (Österberg 2006, s. 150). En slutsats är att de 
företagare som baserade sin verksamhet på befintliga sociala nätverk 
och kontakter, samt på ett förtroende som grundlagts i tidigare 
verksamhet, tycktes lyckas med att skapa nya verksamhetsformer 
inom ramen för den offentliga sektorns strukturer. I dessa relationer 
fanns således ett specifikt, personbaserat förtroende som bidrog till 
att överbrygga kategoribaserat misstroende (jfr Tillmar 2004, 2009a).  
      
Brittisk forskning tar också upp betydelsen av förtroende mellan 
privata utförare av välfärdstjänster och representanter för offentliga 
myndigheter och organisationer. Andrews och Phillips (2000, 2002) 
berör frågor om förtroende i en kontext som handlar om institution-
ella förändringar. De undersöker hur den lokala marknaden för 
privata äldreboenden utvecklats i Devon, England, mellan åren 1983–
1999. Bakgrunden är att det skett ekonomiska och regulativa refor-
mer. Tidigare kunde ägare av privata äldreboenden åtnjuta 
omfattande, ekonomiskt stöd direkt från staten. Reformerna innebar 
minskad statlig subventionering, ökad betoning på konkurrens mellan 
utförare, samt en mer framträdande roll för lokala förvaltningar som 
myndighetsutövare och inköpare av tjänster. Det empiriska materialet 
består av intervjuer med 105 ägare av äldreboenden samt uppföljande 
enkäter.  
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I resultaten uppmärksammas flera uttryck för bristande förtroende, 
särskilt i den tidiga fasen av förändringsprocessen (Andrews & 
Phillips 2000, 2002). De intervjuade företagarna uttryckte brist på 
förtroende för de lokala myndigheternas kapacitet och förmåga, då de 
senare handskades med vissa svårigheter i reformernas inlednings-
skede. Det fanns också misstankar bland företagare om att lokala 
myndigheter premierade och valde sina egna äldreboenden vid köp av 
tjänster. Samtidigt uttryckte somliga företagare upplevelser av att de 
själva blev misstrodda av representanter för lokala myndigheter. 
Någon djupare analys av hur företagare uppfattade problematiken 
kring bristande förtroende i relationer till myndighetsrepresentanter, 
eller hur de agerade för att hantera den, görs inte. Författarna kon-
staterar dock att relationerna förbättrades under senare delen av den 
tidsperiod som studerades (Andrews & Phillips 2000, 2002). 
Paralleller kan dras till de ovan refererade studierna om entreprenör-
skap i länder som tidigare haft centralt planerade ekonomier: i dessa 
framgick att förtroendefulla relationer har en särskild betydelse på 
turbulenta marknader, där institutionella fundament saknas eller är 
stadda i förändring.  
      
Matosevic et al. (2007), som intervjuade ägare och chefer för 
äldreboenden i olika delar av England, menar att förtroendefulla re-
lationer mellan lokala myndigheter och utförare har betydelse för att 
upprätthålla professionella motiv hos utförarna.38 De pekar på att 
professionella motiv hos utförare har en central koppling till kvali-
teten i de tjänster som utförs, samtidigt som socialpolitikens utform-
ning kan påverka motiven hos de aktörer som levererar välfärds-
tjänster. Policys och incitamentsstrukturer som utgår från att 
människor främst drivs av egenintresse, och som strukturerar deras 
roller och positioner i enlighet med detta antagande, kan undermi-
nera andra former av incitament med negativa konsekvenser för 
kvaliteten som följd. Slutsatsen är att en socialpolitik som syftar till 
att slå vakt om kvaliteten i offentlig omsorg, också bör slå vakt om och 
stärka professionella incitament hos dem som är verksamma: ”The 
                                                
 
38 I undersökningen av Matosevic et al. (2007) ingick inte bara företagare, utan även 
anställda managers.   
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presented evidence suggests that if future policies are to improve the 
quality of care-home services, it is essential that they also incorporate 
the professional needs of care-home providers” (Matosevic et al. 
2007, s. 103). Ett sätt för lokala myndigheter att åstadkomma detta 
kan, enligt författarna, vara att utveckla mer effektiva 
kommunikationsformer med utförare och att eftersträva dialog i vik-
tiga frågor.  
      
Avslutningsvis tar jag upp några studier som ger exempel på hur 
villkor för vård- och omsorgsföretagande kan upplevas av de 
företagare som är verksamma i dessa branscher. Dessa studier ger 
något olika svar på frågan om huruvida konkurrensutsättning inom 
offentlig sektor kan fungera som ett sätt att främja kvinnors 
företagande. Tillmar (2004) pekar på de motsättningar och konflikter 
som kan rymmas i vård- och omsorgsföretagande, när det handlar om 
att förena professionella värderingar och omsorgsetik med 
företagandets ekonomiska logik. Hon citerar bl.a. sjuksköterskor som 
drev ett sjukhem för äldre och som inte ville ge avkall på kvalitet och 
vinna upphandlingar genom att sänka sina priser. De förlorade 
upphandlingen, som istället vanns av ett större bolag (Tillmar 2009a). 
Andrews och Phillips (2000, 2002) pekar också på svårigheter att 
förena omsorg och ekonomi. De visar hur ägare av privata 
äldreboenden, i ett klimat med lägre ersättning och hårdnande 
konkurrens, utvecklar olika former av reaktiva strategier för att gå 
runt ekonomiskt. Samtidigt skall de tillhandahålla god omsorg. 
”These tensions pose particular problems in small caring business like 
residential homes, where owners are both managers and carers and 
often enjoy a close relationship with residents” (Andrews & Phillips 
2002, s. 76). Svårigheterna ledde till ökad stress och minskad 
motivation. Somliga företagare ville sälja sina boenden och sluta i 
branschen, men kunde inte hitta några köpare.  
      
Studier av Österberg (2006) visar att vård- och omsorgsföretagande 
kan rymma känslor av frihet, men också starka krav på anpassning. 
Österberg beskriver hur de företagare som intervjuades använder 
olika ”repertoarer” i berättelserna om hur de upplever sin tillvaro och 
sina villkor. En repertoar handlade om en den lyckliga företagaren 
som är sin egen chef, kan utnyttja och utveckla sina kunskaper på ett 
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mångsidigt sätt, och som upplever sitt arbete som tillfredställande. En 
mer problematisk repertoar gick dock också att urskilja. Den 
handlade om den pressade företagaren, vars tillvaro präglades av hög 
arbetsbelastning och bekymmer för ekonomi. Åtskilliga av de 
företagare som intervjuades hade mycket långa arbetsdagar och flera 
hade lägre inkomster som företagare, än de tidigare hade haft som 
anställda. Att dra gränser för hur mycket tid som läggs på arbetet 
beskrevs som en återkommande svårighet, och risk för utmattning 
upplevdes av flera företagare som ett ”lurande hot” (Österberg 2006).  
 
 

3.2.4 Sammanfattning om företagandets villkor     
 
I detta avsnitt har jag gett exempel på forskning som visar hur 
företagande och entreprenörskap påverkas av samhällsekonomiska 
och institutionella faktorer. Givet de forskningsfrågor som behandlas i 
denna avhandling, är studier som analyserar betydelsen av 
institutionella faktorer särskilt relevanta. Dessa studier visar att både 
formella institutioner (lagar, regelverk) och informella institutioner 
(normer, värderingar, attityder) påverkar villkoren för etablering och 
utveckling av företag. Förekomsten av lagar och regelverk kan 
medföra inträdesbarriärer som gör det svårare för småföretagare att 
etablera sig inom vissa branscher. Lagen om offentlig upphandling 
har i detta avseende gjort det svårare för mindre företag att etablera 
sig inom vård- och omsorgssektorn. Avsaknad av formella 
institutioner som tydlig lagstiftning och stabila regelverk kan dock 
också försvåra villkoren för entreprenörskap och företagande, 
eftersom det leder till en osäker omgivning som är svårare att 
förutsäga och hantera. I miljöer som präglas av brist på förtroende för 
formella institutioner, kan personligt förtroende som skapas i sociala 
nätverk ha en avgörande betydelse för att möjliggöra företagande och 
entreprenörskap.  
      
De forskningsresultat som behandlats i detta avsnitt ger vidare anled-
ning att ifrågasätta huruvida konkurrensutsättning och införande av 
marknadslösningar inom den offentliga sektorn automatiskt leder till 
stärkta möjligheter för kvinnors företagande. På en aggregerad nivå 
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kan strukturomvandlingar snarare leda till ett återskapande av 
kvinnors positioner i ekonomins marginaler. Detta utesluter inte att 
kvinnor på en individuell nivå kan uppleva eget företagande som en 
väg till självförverkligande och även som ett sätt att förbättra sina 
egna ekonomiska villkor. Utfallen av strukturomvandlingar kan såle-
des te sig olika, beroende på om det är gruppnivå eller individuell nivå 
som avses. Tidigare forskning visar att strukturella villkor för 
egenföretagande och därmed utfallen av omvandlingsprocesser varie-
rar mellan olika näringsgrenar inom vård, omsorg och utbildning. Det 
tyder, enligt min tolkning, på att villkoren inom olika näringsgrenar 
bör bli föremål för mer ingående fallstudier.  
 
 

3.3 Avslutning 
 
Detta kapitel visar att det finns villkor som företagare inom vård och 
omsorg har gemensamt med företagare i andra branscher, och villkor 
som är specifika för vård- och omsorgsbranscherna. Så kan exempel-
vis småföretagare oavsett branschtillhörighet befinna sig i en särskilt 
sårbar position, som en följd av ett mer begränsat kundunderlag och 
en mer begränsad resursbas. Småföretagare inom vård och omsorg 
har ibland endast en eller ett fåtal stora kunder, t.ex. ett landsting 
eller en kommun, vilket gör företaget mycket sårbart inför förlorad 
upphandling eller utebliven förlängning av kontrakt. Detta är en 
situation som småföretagare inom vård och omsorg har gemensamt 
med underleverantörer inom exempelvis fordonsindustrin. En skill-
nad är dock att vård- och omsorgsföretagare som utför offentligt 
finansierade tjänster befinner sig i ett särskilt beroendeförhållande till 
välfärdsstaten, framförallt eftersom politiska beslut om att 
konkurrensutsätta verksamheter är avgörande för att presumtiva 
företagare inom dessa områden överhuvudtaget skall få tillgång till en 
marknad. 
 
De studier som har behandlats i detta kapitel har gett värdefulla 
kunskaper om förutsättningar för vård- och omsorgsföretagande, t.ex. 
när det gäller betydelsen av förtroende mellan företagare och repre-
sentanter för det offentliga välfärdssystemet. Samtidigt finns det 
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begränsningar som pekar på behov av fortsatt forskning. I flertalet av 
de studier som hittills genomförts behandlas vård och omsorg som en 
enhetlig bransch; ofta ingår företagare som driver företag inom olika 
verksamheter, såsom tandvård, kiropraktik, sjukgymnastik, äldre-
omsorg, psykiatri, osv.39 Jag menar dock att det är troligt att villkoren 
för egenföretagande varierar mellan olika näringsgrenar och verk-
samheter inom vård- och omsorgssektorn, t.ex. när det handlar om 
aspekter som finansiering och reglering. 
       
När det kommer till villkor för hemtjänstföretagande har jag i det 
föregående kapitlet beskrivit en utveckling mot ökad tids- och 
uppgiftsstyrning, med kortare hjälptider och ett mer begränsat infly-
tande både för dem som ger och tar emot hjälp. En fråga som kan 
ställas är hur detta påverkar hemtjänstföretagares uppfattningar av 
sina möjligheter att bedriva en verksamhet som håller god kvalitet, 
och som lever upp till professionella normer. På denna punkt kan det 
finnas skillnader mellan att driva hemtjänstföretag och att driva en 
verksamhet som riktar sig till privatbetalande kunder, som t.ex. inom 
kiropraktik och viss tandvård. En vidare fråga som kan ställas är hur 
uppdelningen i beställare och utförare inom hemtjänsten påverkar 
förtroende mellan parterna, särskilt när vinstdrivande företag 
kommer in som aktörer i systemet. 
      
  

                                                
 
39 Undantaget är studier av Hedberg och Pettersson (2011) samt Sundin och Tillmar (2010) 
som behandlar företagande inom hemtjänsten.  



99 
 
 

4 Rationalitet och gränser för rationalitet 

 
I detta kapitel introducerar jag de teoretiska verktyg som senare 
kommer att användas i analyserna av det empiriska materialet.40  
Rationalitet, liksom gränser och förutsättningar för rationalitet, är ett 
genomgående tema. De företagare som medverkat i denna studie be-
finner sig i en position som innebär att kombinera omsorg med 
marknad. De skall ge omvårdnad och service på ett sätt som hjälper 
äldre människor att klara sin vardag, samtidigt som de skall tillvarata 
sina intressen som företagare. I denna kontext betraktar jag 
rationalitet som ett fruktbart begrepp för att förstå de värden och mål 
som informanter förknippar med sitt företagande, men också som ett 
fruktbart begrepp för att få syn på och analysera motsättningar som 
kan uppstå mellan olika handlingslogiker. Sådana motsättningar kan 
t.ex. uppstå mellan hänsynstaganden till mänskliga behov och att be-
driva en affärsverksamhet så ekonomiskt effektivt som möjligt.  
      
Kapitlet består av tre avsnitt. Inledningsvis behandlar jag begrepp för 
rationalitet inom vetenskaper som ekonomi och sociologi, samt hur 
dessa hänger samman med synen på människans natur. Föreställ-
ningen om människan som kalkylerande aktör i en snäv, ekonomisk 
mening kritiseras och alternativa rationalitetsbegrepp lyfts fram. 
Därefter visar jag hur sociala relationer och institutioner skapar både 
möjligheter och begränsningar för handling. I det tredje avsnittet be-
handlar jag förtroende och misstroende som mekanismer för att 
reducera komplexitet och skapa ordning på marknader.41   

                                                
 
40 Avhandlingens teoretiska tolkningsram har vuxit fram gradvis, i samspel med tolkning 
och analys av empirin samt inläsning på tidigare forskning. Begrepp som ”omsorgs-
rationalitet” och ”ekonomisk rationalitet” fanns med från ett tidigt stadium och gav inrikt-
ning åt inledande syftesformulering och forskningsfrågor. Begrepp som expressiv 
rationalitet, institutioner, förtroende och institutionaliserad misstro tillkom senare under 
arbetet med att tolka och analysera empirin. 

41 En möjlighet hade varit att utgå från teorier om rational choice. Skälet till att jag valt 
bort detta perspektiv är att rational choice opererar med snävare rationalitetsbegrepp och 
abstrakta modeller för prediktion, medan jag beaktar olika rationalitetsformer och arbetar 
utifrån en tolkande tradition som fäster vikt vid handlingars subjektiva mening. Ytterligare 
ett alternativ hade varit att utgå från motivationsteorier. Jag uppfattar dock dessa teorier 
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4.1 Människan som egoistisk nyttomaximerare?  
 
I detta avsnitt behandlar jag vetenskapliga begrepp för rationalitet: 
från snäva begrepp som uppfattar rationellt handlande i termer av 
instrumentell kalkylering, till vidare begrepp som inkluderar aspekter 
som värden och emotioner. Dessa rationalitetsbegrepp erbjuder olika 
möjligheter att förstå handlingar och hur de relateras till omvärlden. I 
likhet med Hjalmarsson (2009b) uppfattar jag rationaliteter som 
socialt skapade tanke- och handlingsmönster, vilka är situations- och 
kontextberoende. Rationaliteter skapas socialt i den bemärkelsen att 
människor orienterar subjektivt meningsfulla handlingar mot andra 
aktörer och deras handlingar (Weber 1983). Sociala handlingsmöns-
ter kan skapas på olika sätt i olika samhällen och kulturer. Aktörer gör 
tolkningar av vilka handlingsalternativ som är rimliga och möjliga i 
olika situationer. Vad som är rationellt handlande kan därför variera i 
olika sammanhang.  
 
 

4.1.1 Den ekonomiska aktören 
 
Ett sätt att förstå mänskligt handlande är att betrakta det som uttryck 
för individers strävan efter att realisera sina egna intressen, eller att 
maximera sin ”nytta”. Begreppet nytta hänför sig till företeelser och 
objekt som ger individer tillfredsställelse (Hagen 1999). Det kan röra 
sig om pengar och materiella nyttigheter, men också om immateriella 
nyttigheter som status och makt. I detta perspektiv betraktas männi-
skan som en aktör med stabila preferenser och en kalkylerande in-
ställning till tillvaron. Denna aktör antas också i hög grad vara en 
individuell aktör; hans eller hennes preferenser förväntas inte påver-
kas av sociala och emotionella band till andra.   
      

                                                                                                                                  
 
som alltför psykologiskt inriktade och fokuserade på inre egenskaper hos enskilda 
individer (se Israel 1999 för en kritik av motivationspsykologiska teorier).  
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Antaganden om nyttomaximerande individer är en gemensam 
utgångspunkt för instrumentella och strategiska handlingsmodeller. I 
den instrumentella handlingsmodellen förstås handlingen som ett 
instrument eller medel, vilket aktören använder i syfte att realisera 
sitt mål. Modellen bygger vidare på Aristoteles idé om mänskligt 
handlande som styrt av ett telos, grekiska för ”mål” (Engdahl 2001). 
Den instrumentella handlingsmodellen kan jämföras med Webers 
idealtypiska begrepp för målrationell handling. I likhet med den 
instrumentella handlingen inbegriper den målrationella handlingen 
relationen mellan mål och medel. Till skillnad från den instrumentella 
handlingen orienteras dock målrationella handlingar, med avseende 
på aktörens subjektiva mening, mot andra aktörers beteenden. Den 
som handlar målrationellt anpassar sitt handlande med hänsyn till 
såväl syfte och medel, som sekundära biverkningar.  
 

Detta innebär att han rationellt överväger alternativa medel för att nå 
målet, sekundära konsekvenser av måluppnåendet liksom också den 
relativa betydelsen av olika mål. Det betyder att han varken handlar 
affektuellt (och framförallt inte emotionellt) eller traditionellt. (Weber 
1983, s. 19)  

 

Weber betraktade målrationella handlingar som ett av flera sätt som 
handlingar kan orienteras på. Han utvecklade också ett begrepp för 
värderationella handlingar, vilket berörs längre fram.42  
 
Den instrumentella modellen utgår från en ensam person som för-
håller sig till en objektiv värld och som värderar olika handlingsalter-
nativ utifrån deras fördelar. Aktören inkluderar inte andra 
människors handlingar i sina planer; den instrumentella handlings-
modellen skiljer därför inte ut sociala handlingar som en särskild typ 
av handling (Engdahl 2001; Gustafsson 1990; Habermas 1995). Detta 
görs dock i den strategiska handlingsmodellen. Utgångspunkten är att 

                                                
 
42 Webers begrepp för målrationell handling skall inte uppfattas som en beskrivning av 
verkliga handlingar och aktörer, utan som en teoretisk konstruktion. Det är en idealtyp 
som forskaren skapar för analytiska syften genom att betona vissa drag hos sociala hand-
lingar och bortse från andra. I verkligheten är det mycket sällan som sociala handlingar 
orienteras på detta renodlade sätt (se Weber 1983).  
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personer utrustas med en medvetenhet om att det finns andra i om-
givningen, som agerar enligt samma nyttomaximerande premisser 
som de själva gör. Dessa andra personer har mål och bygger upp 
handlingsplaner som stämmer mer eller mindre överens med den 
förstnämnda personen. Uppgiften för den strategiska handlingsmo-
dellen blir att redogöra för hur de inblandade försöker genomföra sina 
mål på effektivast tänkbara sätt, genom att på olika sätt relatera sig 
till andra personers handlingar och beslut (Engdahl 2001; Gustafsson 
1990). Enligt Habermas (1995) innebär strategiskt handlande att 
interaktionsdeltagarna instrumentaliserar varandra för att nå egna 
mål. Interaktionsmönster uppstår då de deltagande aktörernas prefe-
renser och intressepositioner kompletterar varandra, t.ex. i 
bytesrelationer på marknaden. Koordinering av interaktioner sker 
inte genom samförstånd, utan genom ömsesidig yttre påverkan.  
      
I likhet med den instrumentella modellen kan den strategiska mo-
dellen betecknas som nyttomaximerande eller utilitaristisk, eftersom 
båda modellerna förstår mänskligt handlande som strävande efter 
egennytta (Engdahl 2001). Betoningen på individuell nyttomaxime-
ring innebär en syn på människan som ekonomisk varelse, ”Homo 
economicus”. Föreställningen om egenintressets betydelse för 
mänskligt handlande är grundläggande inom huvudfåran av national-
ekonomisk teoribildning, vilket medför ett snävt rationalitetsbegrepp 
(Sen 2001; se även Etzioni 1988; Zukin & DiMaggio 1990). Individer 
antas fatta beslut om mål och medel på egen hand, opåverkade av 
lojaliteter och sociala bindningar till andra, och deras preferenser be-
traktas som givna och stabila. Normer, etiska värden och god vilja 
mot andra människor tilldelas ingen större roll i analysen av mänsk-
ligt handlande (Sen 2001). Människan antas i grunden vara en ego-
istisk och självisk aktör, inriktad på maximering av njutning och 
undvikande av obehag.  
 
Teoretiska postulat om individen som egoistisk och kalkylerande 
nyttomaximerare ger dock en begränsad förståelse för människors 
drivkrafter och handlingar. Antaganden om att individer uteslutande 
beter sig rationellt i en snäv ekonomisk mening, och att egenintresset 
med nödvändighet kommer att vinna, bygger till stor del på abstrakt 
teoretiserande – inte empiriska iakttagelser (Sen 2001). Empiriska 
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studier ger stöd för att människor handlar på sätt som tar moralisk 
hänsyn till andra individer, även i ekonomiska sammanhang.43 
Försök att förklara moraliska handlingar med en slags utvidgad 
egoism – att människor hjälper andra för att öka sitt eget 
välbefinnande – förklarar inte varför vissa människor handlar mer 
moraliskt än andra, och inte heller de inre konflikter och 
motsättningar människor kan uppleva i valsituationer som handlar 
om att gynna sig själv eller andra (Etzioni 1988). Att förneka att 
människor uteslutande beter sig egoistiskt är, som Sen (2001) 
påpekar, inte detsamma som att påstå att de alltid agerar osjälviskt. 
Ekonomiska transaktioner på marknader skulle upphöra om 
egenintresset inte spelade någon roll överhuvudtaget. ”Det saken 
verkligen gäller är om det finns flera motiv eller om enbart 
egenintresset driver människor” (Sen 2001, s. 36. Kursiv i original).  
      
En central invändning som har riktas mot utilitaristiska och 
strategiska handlingsmodeller är att de inte inbegriper någon teori 
om hur individernas mål och preferenser uppkommer (Etzioni 1988; 
Joas & Knöbl 2009). Modellerna beaktar bara hur isolerade aktörer 
väljer mellan olika alternativ för att maximera sin nytta efter en given 
preferensskala. Intentioner och motiv för handlingar kan dock inte 
förstås fristående från den situation som en person befinner sig i, och 
hur han eller hon upplever denna (Nygaard 1996). Det kan handla om 
upplevelsen av ett problem eller en brist av något slag; aktören 
föreställer sig att situationen skulle kunna vara annorlunda, och 
försöker överskrida rådande förhållanden genom handling. ”Därmed 
är behoven, intentionerna och motiven situationsberoende” (Nygaard 
1996, s. 157).  
                                                
 
43 Granovetter (2000) ger empiriska exempel från utvecklingsländer som visar hur 
solidaritet inom sociala grupper sätter gränser för självcentrerat och nyttomaximerande 
handlande i affärssammanhang. Dessa grupper är starkt integrerade och knyts samman av 
faktorer som religion, släktskap och politik. Gruppens medlemmar förväntas visa stark 
lojalitet gentemot varandra och prioritera gruppens välfärd framför sin egen. De som 
driver affärsverksamheter tenderar att dela profiten med andra medlemmar inom gruppen 
och även anställa fler av gruppens medlemmar än vad som behövs i verksamheten. De 
forskningsresultat som behandlades i kapitel 3 motsäger också att individuell 
nyttomaximering i snäv, ekonomisk mening skulle vara den främsta eller enda drivkraften 
för företagande.  
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Människor kan således handla intentionellt för att lösa problem och 
eftersträva önskade resultat, men detta innebär inte att handlingar 
kan reduceras till uttryck för stabila och inneboende egenskaper eller 
preferenser hos isolerade individer. Ekonomiska aktörer reagerar på 
och hanterar möjligheter och begränsningar i omgivningen på olika 
sätt, vilket kastar tvivel över den ekonomiska disciplinens endimens-
ionella rationalitetsbegrepp (Zukin & DiMaggio 1990). Hur männi-
skor orienterar sina handlingar i olika situationer påverkas bl.a. av 
normer, värderingar och relationer till andra. 
 
 

4.1.2 Normorienterade handlingar 
 
Till skillnad från de instrumentella och strategiska handlingsmo-
dellerna, inbegriper den normativa handlingsmodellen idéer om hur 
individers preferenser uppkommer och formas. Med normativt 
handlande avses i allmänhet en handling som orienterar sig efter ett 
värdeimpregnerat normsystem som inte är individuellt, utan gemen-
samt för en grupp människor (Engdahl 2001; Habermas 1995). 
Gemensamma normsystem stadgar hur gruppens medlemmar bör 
handla. De personer som ingår i gruppen internaliserar dessa normer 
genom primär eller sekundär socialisering och gör dem till sina egna. 
Den normativt handlande personen agerar således inte på ett instru-
mentellt och beräknande sätt i relation till en objektiv värld av mate-
riell ”nytta”, utan i relation till normer som är en integrerad del av det 
egna jaget (Etzioni 1988).44 
      
Normerna för handling är ofta knutna till en social position eller en 
specifik roll, snarare än till en konkret person (Engdahl 2001). Det 
kan handla om rollen som advokat, sjuksköterska, företagare eller 
professor. Parsons (1940) framhåller att människor som agerar i en 
viss roll tenderar att agera i konformitet med de normativa förvänt-

                                                
 
44 Om aktören däremot följer normer på ett kalkylerande och beräknande sätt, t.ex. för att 
manipulera andra människor i sin omgivning och därigenom vinna fördelar, kan detta 
betraktas som en form av strategiskt handlande (Engdahl 2001).  
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ningar som omvärlden riktar mot rollen, för att erkännas på ett 
positivt sätt av andra och därmed erhålla självrespekt. Misslyckande 
att leva upp till normativa förväntningar kan innebära sanktioner från 
omvärlden och negativa effekter för aktören i form av skamkänslor, 
social uteslutning och förlorad självrespekt. 
      
Parsons (1940) illusterar sin normativa handlingsteori genom att 
jämföra de institutionaliserade förväntningar på handlande som rik-
tas mot läkare kontra affärsmän. En grundläggande skillnad har att 
göra med hur personer som agerar i dessa roller förväntas hantera 
frågor som kretsar kring egenintresse och profitmaximering. Parsons 
formulerar här en distinktion mellan olika handlingsmönster, kopp-
lade till ”professionalism” och ”kommersialism”. Läkare förväntas 
inte vara särskilt intresserade av profitmaximering, och framförallt 
inte på bekostnad av etiska och professionella koder. Den läkare som 
inte agerar i konformitet med normerna, riskerar att förlora respekten 
från kollegor inom yrkeskåren och därmed sin yrkesmässiga ställning. 
Inom affärsvärlden definieras situationen annorlunda. Av affärsmän 
förväntas snarare ett konkurrensinriktat och ekonomiskt aggressivt 
handlande, i syfte att öka vinsterna. Detta exempel är intressant i av-
handlingens sammanhang, eftersom somliga av de företagare jag 
intervjuat har en professionell bakgrund inom vård- och omsorgs-
sektorn samtidigt som de ställs inför situationen att agera i en 
företagarroll. Kan man här, med Parsons termer, ana en konflikt 
mellan handlingsmönster eller olika rationaliteter kopplade till ”pro-
fessionalism” kontra ”kommersialism”? 
      
En invändning som har riktats mot den normativa handlingsmodellen 
är att den inte tillräckligt beaktar människors förmåga att reflektera 
över sig själva och att aktivt handla utifrån dessa reflektioner, eller en 
inre värld (Engdahl 2001). Kritiker som Granovetter (1985) menar att 
modellen lägger alltför stark tyngdpunkt vid hur människor internali-
serar och följer gruppens normer, vilket lämnar litet utrymme till 
förhandlingar eller motstånd. Detta anses leda till en deterministisk 
syn på handling. Den normativa handlingsmodellen kan således kriti-
seras för att inte ge något större utrymme för människors individua-
litet och subjektivitet.  
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4.1.3 Expressiva och värdeorienterade handlingar  
 
Handling och rationalitet kan också betraktas med utgångspunkt i 
den expressiva handlingsmodellen. Detta sätt att förstå handling ut-
går från aktörens förmåga att reflektera över sig själv och att 
samtidigt förhålla sig utåt mot omvärlden. Aktörens förmåga till 
självreflexivitet kan förstås som modellens ”motor” (Engdahl 2001). 
Den expressiva aktören betraktas som intentionell, men inte i kalkyle-
rande och målrationell mening (Engelen 2006).  
      

Handlande förstås i detta perspektiv som ett sätt att ge uttryck för sig 
själv och sin inre subjektivitet (Engdahl 2001; Habermas 1995; 
Hargreaves-Heap 1993). Den expressiva aktören kan exempelvis i en 
kritisk situation välja att handla ärligt istället för att manipulera om-
givningen; ett agerande som kan förefalla irrationellt ur den strate-
giska handlingsmodellens perspektiv, men som handlar mer om att 
upprätthålla sin egen självbild och identitet än om att vinna materiell 
nytta. ”Expressive acts are intentional without aiming at change in the 
outside world: their purpose is simply to express one´s identity” 
(Engelen 2006, s. 425). Rationalitetskriterierna inom den expressiva 
modellen förstås således i termer av autenticitet eller uppriktighet. 
Det rationella handlar om huruvida en person är ärlig i förhållande till 
sin subjektiva värld eller inte (Engdahl 2001; Habermas 1995).  
      
Hargreaves-Heap (1993) skriver att expressiv rationalitet avspeglar 
vårt behov av att göra världen meningsfull och att agerande som här-
rör från detta intresse kan betecknas som expressivt rationellt, därför 
att det uttrycker våra idéer om vad som är värdefullt för oss själva. 
Han kopplar detta till att individen intar en mycket central ställning i 
den moderna världen. Frigörelsen från religionens kraft och tradition-
ella normer innebär också att individen är mer utlämnad till sig själv 
och sin förmåga till självskapande. Det expressiva handlandet är inte 
ett instrumentellt medel för att uppnå ett givet mål, utan ingår i ett 
famlande mot vad man ska vara och hur livet skall levas. Det handlar 
således mer om ”görande” än om ”presterande”, en aktivitet som är 
sitt eget mål – och som inte kommer till någon slutpunkt. I detta 



107 
 
 

perspektiv erhåller människor en känsla av individualitet genom att 
reflektera kring sina preferenser, begär och önskningar.  
      
Engelen (2006) menar att expressiva handlingar kan tolkas som 
uttryck för människors känsla av förpliktelse gentemot principer och 
värden som de identifierar sig med. Denna förpliktelse kan vara så 
stark att individer utför handlingar som inte ger dem tillfredsställelse 
eller ”nytta”, utan snarare medför kostnader. I detta avseende finns 
vissa likheter med Webers idealtypiska begrepp för värderationellt 
handlande. Enligt Weber (1983) bestäms det värderationella hand-
landet av en medveten tro på vikten av att handla i enlighet med ett 
absolut värde (t.ex. etiska eller religiösa värden), oavsett handlingens 
konsekvenser. En aktör som handlar värderationellt eftersträvar inte 
egennytta och gör inga nytto- och kostnadskalkyler över olika hand-
lingsalternativ, utan handlar utifrån uppfattningen om ett absolut 
”bud” eller ”krav” som riktats mot honom eller henne.45 Weber me-
nade att värderationalitet enbart kan definieras subjektivt, dvs. med 
utgångspunkt i aktörens mening, och inte med utgångspunkt i objek-
tiva bedömningar av huruvida aktörens tro på ett absolut värde är 
”korrekt” eller ej.  
 
 

4.1.4 Omsorgen om den andre 
 
En kritik som feministiska forskare riktat mot traditionella 
rationalitetsbegrepp är att dessa inte är könsneutrala, utan impregne-
rade med tankefigurer kring maskulinitet och feminitet (Ross-Smith 

                                                
 
45 Följande tankeexperiment från Brubaker (1984) illustrerar principen för värde-
rationalitet: Vi föreställer oss en läkare som genomfört en njurtransplantation på en pati-
ent. Det finns tecken på att transplantationen misslyckats, och att den nya njuren kommer 
att stötas bort. Samtidigt visar patienten tydliga tecken på depression/posttraumatisk 
stress efter operationen. Om patienten informeras om sitt tillstånd och operationens re-
sultat, är risken stor att depressionen förvärras. Läkaren kan dock, trots de riskfylla konse-
kvenserna, välja att berätta sanningen på grund av en trosföreställning om sanningens 
absoluta värde – oavsett konsekvenserna. Detta är ett klassiskt exempel på 
värderationalitet i Webers mening.  
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& Kornberger 2004).46 Bologh (1990) menar att Webers idealtyper för 
rationellt handlande implicerar en avkontextualiserad och autonom 
aktör med maskulin framtoning. Denne aktör väljer sina handlingar 
med utgångspunkt i målrationella kalkyler eller abstrakta, absoluta 
värden. Detta implicerar samtidigt en syn på kvinnors praktiker i den 
privata sfären som emotionella och därmed irrationella, t.ex. när det 
kommer till omsorg och reproduktivt arbete.  
      
Inom nordisk kvinnoforskning har begrepp som ansvarsrationalitet 
och omsorgsrationalitet utvecklats i syfte att lyfta fram kvinnors 
erfarenheter och förhållningssätt som just rationella. Dessa 
rationalitetsantaganden utgår från att människors relationer till 
andra personer har stor betydelse för hur de orienterar sina hand-
lingar och val. Emotioner uppfattas inte som motsatsen till 
rationalitet; tvärtom betraktas människors förmåga till känslomässig 
identifikation med den andre som en förutsättning för rationalitet.  
 
Begreppet ansvarsrationalitet användes först av Sörensen (1982), som 
forskat om kvinnor i industriarbete. Sörensen menade att kvinnornas 
handlingsorientering präglades av ett relationellt förhållningssätt, vil-
ket bl.a. utmärktes av ansvarskänsla i relation till äldre 
arbetskamrater och en inställning om att människor bör behandlas 
som mål i sig – inte som medel för att nå andra mål. Detta förhåll-
ningssätt stod emellertid i kontrast mot de ekonomiska och tekniska 
värden som hade företräde i produktionen, och som definieras som en 
form av tekniskt begränsad rationalitet. Begreppsbildningen kring 
kvinnors handlings- och tankemönster fortsatte genom att Waerness 
(1984) myntade begreppet omsorgsrationalitet. Avsikten var att bidra 
till en förståelse av viktiga sidor i kvinnors avlönade och oavlönade 
omsorgsarbete, samt argumentera mot föreställningen om rationalitet 
och emotioner som motsatta poler. Omsorgsrationalitet i Waerness´ 

                                                
 
46 Ross-Smith och Kornberger (2004) spårar dessa tankefigurer till föreställningar om en 
grundläggande dualism mellan förnuft och natur som utvecklades inom den västerländska 
filosofin, och som vidarefördes inom sociologin. Denna dualism kom att innebära att 
förnuft tillskrevs män och maskulinitet, medan förnuftets motsats – naturen – 
förknippades med kvinnor och feminitet.  
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tappning hänför sig till omsorgen om individer som är oförmögna att 
genomföra vissa sysslor eller klara sin dagliga livsföring själva, och 
som därmed hamnar i beroendeposition till den eller dem som ger 
hjälp. Det handlar med andra ord om en specifik form av relation, 
vilket skiljer omsorgshandlingar från servicehandlingar.47  
      
Ett omsorgsrationellt handlade förutsätter inte att den som är 
beroende av hjälp agerar som en rationell aktör, utan räknar med att 
osäkerhet, ångest och ambivalens kan vara väsentliga inslag i perso-
nens livssituation (Waerness 1999). Detta ställer särskilda krav på 
den som ger omsorg, t.ex. förmåga till inlevelse i den enskildes situ-
ation samt en beredskap att agera utifrån kontexten och situationen. 
Waerness (1984, 1999) beskriver hur emotionella egenskaper som 
medkänsla och empati betraktats som begränsningar för rationell or-
ganisering och styrning av offentlig omsorg. Hon menar dock att den 
byråkratiska och vetenskapliga rationaliteten har en begränsad giltig-
het i omsorgen om den enskilda personen. För att lösa vardagliga 
problem i omsorgsarbetet kan det istället vara just rationellt, eller 
förnuftigt, att omsorgsgivaren använder sin förmåga till inlevelse och 
medkänsla. Detta förutsätter kunskap om den individ som tar emot 
hjälpen, samt personliga relationer mellan omsorgsgivare och 
omsorgsmottagare. Vad som är ett gott, omsorgsfullt handlande kan 
inte slås fast på förhand eller definieras exakt, utan varierar beroende 
på personer, situationer och relationer.  
      
En gemensam utgångspunkt för dessa rationalitetsbegrepp är således 
att den som handlar ansvars- eller omsorgsrationellt inte ser sitt 
egenintresse som något separat och självständigt i relation till andra. 
En gemensam utgångspunkt är också att rationellt handlande inte kan 
förstås med hänvisning till abstrakta och absoluta principer. 
Guneriussen (1997) ifrågasätter huruvida ansvars- och 
                                                
 
47 Skillnaden mellan personlig service och omsorgsarbete handlar, enligt Waerness (1999), 
inte om innehållet i arbetet, utan om vem som tar emot tjänsten. Om en person hämtar 
tofflorna eller serverar kaffe åt någon som lika gärna kan göra det själv, handlar det om 
personlig service. Om personen gör detsamma åt någon som han eller hon ansvarar för, 
och som inte alls eller bara med stora besvär kan göra det själv, definieras handlingen som 
omsorgsarbete.  
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omsorgsrationalitet kan betraktas som en egen form av rationalitet. 
Han menar att det snarare rör sig om en webersk form av 
värderationalitet. Ur omsorgsarbetets perspektiv kan dock Webers 
idealtypiska version av värderationalitet betraktas som irrationell; 
detta eftersom det värderationella handlandet orienteras mot abso-
luta värden, oavsett vilka konsekvenser detta får för den som handlar 
eller för människor i omgivningen. ”Om omsorgsfulla handlingar 
skulle definieras som synonyma med värderationella, kan även inkvi-
sitionen betecknas som omsorgsrationell” (Eliasson 1992b, s. 210). 
För den som handlar ansvars- eller omsorgsrationellt är tvärtom 
andra människor och deras välmående viktiga mål i sig.48 
      
Arbetet med att utveckla särskilda rationalitetsbegrepp i avsikten att 
lyfta fram kvinnors tanke- och handlingsmönster kan dock kritiseras 
för ensidighet och normativitet. Det finns tendenser till att omsorgs-
rationalitet beskrivits som en inneboende egenskap hos kvinnor, 
något kvinnor anses vara bärare av i egenskap av sin roll inom den 
reproduktiva sfären. Samtidigt tillskrivs män, implicit eller explicit, 
en mer instrumentell mål-medel rationalitet. Bologh (1990) gör ex-
empelvis en distinktion mellan ”kvinnlig” (female) och ”manlig” 
(male) rationalitet. Den kvinnliga rationaliteten knyts till empati och 
förmåga att sympatisera med andra, medan den manliga rational-
iteten knyts till individualism och strävan efter att förverkliga egna 
intressen.  
      
Placeringen av omsorgsrationaliteten inuti kvinnor medför flera pro-
blem. Uppmärksamheten riskerar att ledas bort från de omgivande 
villkorens betydelse för individers möjligheter till omsorgsrationellt 
handlande, samtidigt som stereotypa uppfattningar om grundläg-
gande olikheter mellan kvinnors och mäns handlingar och moral 
riskerar att befästas. (Eliasson 1992b). Kvinnors förmodade omsorgs-
rationalitet framställs som moraliskt ”bättre” eller ”godare” än mäns 
förmodade instrumentella rationalitet. Som en konsekvens riskerar 

                                                
 
48 Ve (1999) skriver att ansvarsrationalitet kan betraktas som en form av mål-
medelrationalitet, med den centrala reservationen att människor inte betraktas som medel 
för att nå andra mål.  
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också stereotypa uppfattningar om omsorgsarbete som kvinnoarbete 
att återskapas (se även Wreder 2005).  
      
Sammanfattningsvis kan en gemensam nämnare urskiljas hos 
begreppen för instrumentell rationalitet, expressiv rationalitet och 
ansvars- eller omsorgsrationalitet: rationalitet knyts till avsiktligt 
handlande av intentionella aktörer som försöker uppnå eller uttrycka 
något. Handlandet sker följaktligen inte automatiskt eller av en 
slump. Begreppen betonar samtidigt olika grunder och kriterier för 
rationalitet. Idéer om expressiv rationalitet och omsorgsrationalitet 
förutsätter t.ex. inte beräknande aktörer. I ett vidare perspektiv kan 
rationalitet således handla om strävan efter ekonomisk vinst men 
också om att uttrycka centrala livsvärden, eller visa omsorg om andra. 
Det som är rationellt ur ett perspektiv kan vara irrationellt ur ett an-
nat. Detta medför att aktörer kan uppleva inre konflikter mellan sub-
jektiva önskningar och behov, t.ex. i valet mellan att gynna sig själva 
ekonomiskt eller att handla omsorgsfullt och solidariskt i relation till 
andra. Handlingar kan dock inte förstås enbart med utgångspunkt i 
rationalitet på individnivå. De formas också av de sociala, ekonomiska 
och politiska sammanhang som människor ingår i. Konflikter kan 
därmed även uppstå i mötet mellan aktörers intentioner och de 
handlingsmöjligheter som omgivningen ger.  
 
 

4.2 Möjligheter och begränsningar för handling  
 
I det följande övergår jag från rationalitetsbegrepp på individnivå till 
att behandla begrepp som inbäddning, sociala nätverk och institut-
ioner. Avsikten med att introducera dessa begrepp är att peka på 
faktorer som skapar ramar i form av möjligheter och begränsningar 
för handling. Detta är centralt eftersom jag inte bara vill förstå de skäl 
som informanterna uppger för etablering av företag, utan också hur 
de uppfattar sitt handlingsutrymme och sina villkor som företagare. 
Min utgångspunkt är att handlande aktörer kan betraktas som 
inbäddade i omgivningen på flera nivåer. De ingår i konkreta, sociala 
relationer, men också i en mer omfattande, institutionell kontext. Den 
institutionella omgivningen påverkar handlingsutrymmet för både 
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individer och organisationer. Marknaden beskrivs som ett exempel på 
en institution, vilken bygger på och föreskriver vissa etablerade 
handlingsmönster. Motsättningar mellan institutionaliserade hand-
lingslogiker kan skapa konflikter mellan svårförenliga värden och 
mål. Detta har betydelse för förståelsen av de motsättningar som kan 
uppstå i hemtjänstföretagande.  
 
 

4.2.1 Inbäddning, nätverk och institutioner  
 
Två begrepp som intagit en central position i sociologiska studier av 
ekonomiskt handlande är inbäddning (embeddedness) och nätverk. 
Begreppet inbäddning användes ursprungligen av Polanyi 
(1944/2002), som studerade olika mönster för organisering av eko-
nomiska aktiviteter i traditionella och moderna samhällen. Senare har 
begreppet främst förknippats med Granovetter (1985) och hans in-
flytelserika artikel om ekonomiskt handlande och sociala strukturer. 
      
I artikeln talar Granovetter om inbäddning som ett argument i kriti-
ken mot utilitaristiska och normativa handlingsmodeller. Utilitarist-
iska modeller, t.ex. inom ekonomisk teoribildning, kritiseras för att 
bortse från vikten av människors sociala relationer till varandra. I 
dessa teorier betraktas ekonomiska utbyten som anonyma och tillfäl-
liga. Aktörerna förväntas bete sig icke-lojalt mot varandra, redo att 
snabbt överge varandra för en bättre affär. Normativa modeller kriti-
seras i sin tur för en deterministisk syn på handling. Enligt 
Granovetter utgår dessa modeller i alltför stor utsträckning från att 
individer styrs i sitt agerande av internaliserade normer: ”once we 
know the individual’s social class or labor market sector, everything 
else in behavior is automatic, since they are so well socialized” 
(Granovetter 1985, s. 486). Gentemot dessa modeller hävdar 
Granovetter att aktörer varken beter sig som isolerade atomer utanför 
en social kontext eller att de slaviskt följer några bestämda föreskrif-
ter, t.ex. utifrån en viss roll som de råkar inneha. Istället är deras för-
sök till meningsfulla handlingar inbäddade i konkreta, pågående soci-
ala relationer och nätverk.  
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En individs personliga nätverk består av alla de personer som han 
eller hon har direkta relationer till, samt i vissa fall indirekta kontak-
ter med (Dubini & Aldrich 1991). Länkarna inom det personliga 
nätverket kan därmed vara av olika slag. De kan bestå av starka band 
(”strong ties”) vilka baseras på emotionellt engagemang inom nära 
och personliga relationer, eller svaga band (”weak ties”) vilka är av 
mer tillfällig och ytlig karaktär (Granovetter 1973). Länkarnas styrka 
och kvalitet har central betydelse för att ge individer tillgång till re-
surser som möjliggör handling. Både starka och svaga länkar är 
betydelsefulla. Svaga länkar kan i vissa fall vara mer avgörande än 
starka, t.ex. när det handlar om tillgång till information. Personer 
som ingår i samma nätverk och som har starka länkar till varandra 
nås ofta av samma information, och har därmed begränsade möjlig-
heter att få tillgång till ny information genom varandra. Svaga länkar 
till avlägsna bekanta som har andra typer av kontakter kan ge värde-
full information från nätverk som aktören själv inte är medlem i 
(Dubini & Aldrich 1991).  
      
I detta perspektiv betraktas skapandet av ny affärsverksamhet som en 
process, vilken mobiliseras och utvecklas genom länkar i sociala 
nätverk (Aldrich & Zimmer 1986). Processen kan möjliggöras eller 
begränsas beroende på vilken position en aspirerande företagare har i 
olika nätverk. Kontakter kan ge information om potentiella 
marknader, tillgång till affärslokaler, leverantörer och kunder, 
tillgång till ekonomiskt kapital, osv. Inbäddning i sociala nätverk kan 
även innebära tillgång till emotionella resurser som mobiliserar och 
möjliggör företagande. Benägenheten att göra affärer inom ramen för 
etablerade nätverk, istället för att söka nya affärspartners, kan förstås 
utifrån människors önskan att uppleva emotionell energi i interaktion 
med andra – något som skulle vara betydligt svårare att uppnå i 
anonyma transaktioner med ständigt nya och främmande 
affärspartners (Granovetter 1985). Om en blivande företagare 
uppfattar att betydelsefulla personer i nätverket värderar hans eller 
hennes idéer på ett positivt sätt, kan det ge en emotionell energi som 
stärker förtroende för den egna förmågan och motiverar individen att 
omsätta idéerna i handling (Goss 2005). 
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Sociala relationer och nätverk har också en central betydelse för att 
utveckla förtroende mellan aktörer i den ekonomiska sfären. Affärs-
uppgörelser sker ofta i en omgivning som präglas av risk och 
osäkerhet, och det kan vara svårt att förutsäga vilka hinder och pro-
blem som eventuellt uppstår vid produktion och leverans av varor och 
tjänster. Istället för att ständigt söka efter nya affärspartners, kan det 
vara mer effektivt att göra affärer med en tidigare partner som visat 
sig pålitlig. Detta minskar transaktionskostnader för informationsut-
byten, förhandlingar, problemlösningar, osv. Personliga relationer 
inom nätverk rymmer ömsesidiga förväntningar om lojalitet och 
hederligt beteende, vilket minskar riskerna för opportunism och be-
drägeri (Granovetter 1985).  
      
Jag uppfattar aktörers inbäddning i sociala nätverk som ett värdefullt, 
men otillräckligt, perspektiv för att förstå möjligheter och begräns-
ningar för handling. Krippner (2001) har formulerat en intressant 
kritik av hur begreppet inbäddning har använts inom ekonomisk so-
ciologi, framförallt i samband med teorier om sociala nätverk. Kärnan 
i kritiken är att dessa paradigm medför en form av reduktionism i den 
sociologiska teoribildningen om marknader. Reduktionismen uppstår 
genom att vissa aspekter av människors handlingar – till exempel 
benägenheten att forma nätverk – isoleras från mer omfattande, 
sociala krafter för att appliceras på enskilda studieobjekt som mark-
naden. En konsekvens är att marknaden reduceras till abstrakta 
nätverk, medan de kulturella, politiska och institutionella faktorer 
som i grunden formar både marknader och marknadsaktörer, 
försvinner ur sikte. Detta innebär också att sociologer riskerar att 
återskapa ekonomiskt präglade föreställningar om marknad och 
samhälle som separata sfärer.  
      
Som ett led i att utveckla avhandlingens teoretiska perspektiv på hur 
omgivningen möjliggör och begränsar handling, har jag därför också 
hämtat inspiration från begreppet ”mixed embeddedness”. Begreppet 
har tidigare använts som ett redskap för att studera förutsättningar 
för immigranters företagande i Nederländerna (Kloosterman et al. 
1999; Kloosterman & Rath 2001). Innebörden är att ekonomiska 
aktiviteter i form av företagande uppfattas som inbäddade i sociala 
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nätverk, men också i en mer omfattande, institutionell och socio-
ekonomisk kontext.  
      
Perspektivet utgår från att marknader i sig betraktas som inbäddade i 
andra institutioner, t.ex. i nationalstater som utformar välfärdssystem 
och utfärdar olika former av lagstiftning. Nationella institutioner av-
gör vad som skall tillhandahållas genom offentliga välfärdssystem, 
familj eller marknad – det vill säga, vilka former av välfärd som skall 
kommodifieras respektive avkommodifieras (Esping-Andersen 1990). 
Detta kan påverka förutsättningarna för företagande på ett avgörande 
sätt. Om välfärdstjänster är starkt reglerade och enbart tillhandahålls 
genom den offentliga sektorns organisationer, finns inga öppningar 
för att starta företag som erbjuder dessa tjänster (Kloosterman & Rath 
2001). Stater kan även påverka inträdesbarriärer och vilka aktörer 
som skall få tillgång till marknader genom olika former av reglering 
och lagstiftning.  
      
Detta pekar på att möjligheter och begränsningar för ekonomiskt 
handlande också bör studeras ur institutionella perspektiv. Institution 
är ett centralt begrepp inom samhällsvetenskaper som sociologi, 
statsvetenskap och ekonomi (DiMaggio & Powell 1991a; Scott 2001). 
Johansson (2002), som behandlar nyinstitutionalismen inom den 
sociologiskt inriktade organisationsanalysen, konstaterar att det inte 
föreligger någon fullständig enighet om hur begreppet skall 
definieras. Han föreslår dock att en institution i allmänna ordalag kan 
beskrivas som en organiserad och etablerad struktur eller procedur, 
baserad på mer eller mindre förgivettagna regler och praktiker. 
”Förekomsten av en institution innebär att det finns ett accepterat, 
icke i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla sig till det 
institutionen omfattar” (Johansson 2002, s. 17-18). Institutioner kan 
således ses som socialt konstruerade handlingsmönster, vilka 
tillhandahåller program eller skripts för hur aktörer skall agera i olika 
roller och situationer. Institutioner bidrar därmed till att ge stabilitet 
och mening till social interaktion.  
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Marknaden kan nämnas som exempel på en institution i den 
ovanstående meningen; en institution som intar en mycket central 
betydelse i samhället.49 Brunsson och Hägg (2010) menar att 
marknader inte bör uppfattas som naturgivna fenomen, utan som en 
uppsättning föreställningar och idéer som vi delar med andra 
människor och som varierat över tid och mellan olika kulturer (se 
även Aspers 2011b; Swedberg 2003). Delade föreställningar om 
marknaden skapar både förutsättningar och begränsningar för 
handlande och interaktion. När vi tror oss agera på en marknad följer 
vi skrivna och oskrivna regler, t.ex. för hur transaktioner skall gå till, 
och vi agerar i vissa roller som t.ex. försäljare eller köpare. Dessa 
regler och roller kan normalt inte väljas bort och tas ofta för givna. 
Marknadsinstitutionen formar både intressen eller ”preferenser” och 
handlingar i en annan riktning är vad exempelvis familjeinstitutionen 
gör; ”som kund har man inte bara ett annat sätt att bete sig utan 
också andra intressen än som arbetare, medborgare, mor eller make” 
(Brunsson & Hägg 2010, s. 9).  
      
Institutioner skapar gränser och möjligheter för handlande både på 
individuell och på organisatorisk nivå. Detta sker genom de regula-
tiva, normativa och kognitiva element eller ”pelare” som institutioner 
utgörs av (Scott 2001; se även Johansson 2002). Dessa element kan 
betonas i olika grad. Teoretiker som arbetar med den regulativa 
aspekten fäster särskild vikt vid institutionella företeelser som är ex-
plicit reglerande, dvs. regelskapande, övervakning och sanktioner. 
Förekomsten av regler och skiljedomare har en särskild betydelse för 
att skapa ordning i institutionella sammanhang som präglas av kon-
kurrens och motsatta intressen, t.ex. när det handlar om marknader 

                                                
 
49 I en vid mening går det att tala om fenomenet ”marknad” när det är fråga om utbyten 
som görs mellan säljare och köpare, och som sker utanför andra institutioner som familjen. 
Marknadsbyten innebär att priser finns med i bilden, och att rättigheter och skyldigheter 
som t.ex. äganderätt uppkommer och byts (Brunsson & Hägg 2010). Det finns många olika 
typer av markader vilka vanligtvis är inbäddade i varandra, t.ex. finansmarknader, 
tjänstemarknader, varumarknader, osv. Aspers (2011b) menar att det därför är mer korrekt 
att tala om ”marknader” istället för ”marknaden.” Då jag i detta kapitel talar om 
marknaden som ett exempel på en institution, snarare än analyserar marknadsbegreppet i 
sig, anser jag det dock motiverat att tala om ”marknaden” i singular.  
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(Scott 2001). Sociologisk teoribildning om marknader som utgår från 
institutionella perspektiv betonar bland annat hur stater skapar och 
reglerar marknader genom lagstiftning och sanktioner (Fligstein & 
Dauter 2006).  
 
Teoretiker som arbetar med den normativa aspekten betonar hur in-
stitutioner formar föreställningar och värderingar om vilka mål som 
bör eftersträvas och vilka medel som är legitima. Här betonas således 
hur institutioner formar preferenser (jfr Parsons 1940). Teoretiker 
som betonar kognitiva aspekter fäster inte lika stor vikt vid normer 
och värderingar utan poängterar snarare hur aktörer handlar med 
utgångspunkt i förgivettagna kunskaper. De följer rutiner, klassifi-
kationsscheman och liknande, utan att nödvändigtvis vara medvetna 
om det eller reflektera över det (Johansson 2002). Enligt detta synsätt 
reproduceras institutionella arrangemang som en konsekvens av att 
individer ofta inte uppfattar några alternativa handlingsmöjligheter. 
Detta kan uppfattas som en särskilt tydlig motvikt till teoretiska anta-
ganden om medvetna, rationella handlingar.  
      
Regulativa och normativa aspekter är av särskilt intresse när det 
kommer till makt i relationer mellan hemtjänstföretagare och kom-
munala aktörer. Dessa parter representerar olika organisationer, 
privatägda företag respektive offentliga nämnder och förvaltningar, 
som har olika syften, positioner och resurser. På hemtjänstmarknader 
har de kommunala organisationerna regelskapande och sanktion-
erande positioner, t.ex. genom politiska beslut om vilken ersättning 
som skall gälla samt genom mandat att följa upp företagares konfor-
mitet till regler och riktlinjer. När det kommer till de regulativa 
aspekterna av dessa marknader, befinner sig företagare således i en 
underordnad position i relation till de kommunala organisationerna. 
De senare fungerar som myndighetsutövare (genom biståndshand-
läggning) och beställare av de tjänster som hemtjänstföretagarna 
erbjuder.   
      
Av det ovanstående följer att hemtjänstföretagare torde ha ett intresse 
av att deras organisationer och verksamheter framstår som önskvärda 
i de kommunala organisationernas ögon. En tes inom nyinstitutionell 
organisationsteori är att legitimitet har en avgörande betydelse för 
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organisationers möjligheter att nå framgång. Enligt detta perspektiv 
är det inte tillräckligt att organisationen lyckas koordinera sin verk-
samhet på ett tekniskt rationellt sätt; organisationen måste också få 
verksamheten att framstå som önskvärd i omgivningens ögon. Sådan 
legitimitet kan ha en avgörande betydelse för möjligheten att få till-
gång till resurser från aktörer i omgivningen, t.ex. från andra organi-
sationer (se t.ex. DiMaggio & Powell 1991b; Meyer & Rowan 1991). 
Detta perspektiv betonar att organisationer står i ett beroendeförhål-
lande till sin omgivning, vilket sätter dem under ett anpassningstryck. 
Organisationer anpassar sig till andra organisationer och aktörer i 
omgivningen eftersom de belönas för detta. Det handlar om makt, be-
roende och resurstillgång (Johansson 2002).  
      
I dessa anpassningsprocesser kan dock konflikter uppstå, eftersom 
regulativa och normativa aspekter av institutioner skapar olika grun-
der för legitimitet (Scott 2001). I det regulativa perspektivet uppnår 
en organisation legitimitet i omgivningens ögon när den är legalt eta-
blerad och agerar i konformitet med gällande lagar, regler och före-
skrifter. Det kan t.ex. handla om att privata hemtjänstföretag följer 
biståndshandläggares beslut. Men konformitet och regelföljande kan 
kollidera med en normativ orientering hos organisationsmedlemmar, 
som betonar moraliska åtaganden och vikten av moralisk legitimitet. 
En normativ orientering kan därmed uppmuntra till avvikelser från 
strikt regelföljande, t.ex. hos professionella som verkar inom en byrå-
kratisk kontext: ”Many professionals adhere to normative standards 
that compel them to depart from the rule-based requirements of 
bureaucratic organizations” (Scott 2001, s. 61).  
      
Detta aktualiserar frågor om hur hemtjänstföretagare agerar i 
förhållande till beställarsidan, t.ex. när det handlar om att följa for-
mella riktlinjer och regler. I kapitel 2 redogjorde jag för forskning som 
visar hur anställda inom hemtjänst tänjer på arbetsledningens regler 
genom att utföra olika former av extratjänster hemma hos äldre. 
Praktiserande av organisatorisk olydnad har beskrivits som en förut-
sättning för att verksamheten inom vård och omsorg skall kunna 
bedrivas på ett fungerande sätt (Hjalmarsson 2009b; Kirchhoff & 
Karlsson 2012). Människors behov av vård och omsorg kan vara 
komplexa och föränderliga; därmed kan de också vara svåra att be-
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döma och förutsäga. För yrkesverksamma inom hemtjänst kan det 
upplevas som svårt att följa detaljerade biståndsbeslut, om dessa inte 
uppfattas motsvara äldres behov. En fråga som kan ställas i detta 
sammanhang är om det uppstår olika former av mellanorganisato-
risk olydnad på hemtjänstmarknader, t.ex. genom att företrädare för 
privata hemtjänstföretag låter sina anställda utföra extraarbete eller 
insatser som inte motsvarar beställningar från den kommunala orga-
nisationen. Detta kan fungera som en strategi för att skapa legitimitet 
för verksamheten i både egna och i äldres och anhörigas ögon, men 
uppfattas som en oönskad avvikelse från regler och riktlinjer inom 
kommunala beställarorganisationer. 
      
En kritik som har riktas mot perspektivet på handling i nyinstitution-
ella organisationsteorier är att aktörerna framställs som alltför 
passiva eller försvinner helt ur sikte (DiMaggio 1988; DiMaggio & 
Powell 1991a). Teorier som utgår från att aktörer handlar enligt för-
givettagna mönster och anpassar sig till normer i omgivningen kan 
inte förklara förändring, framväxt av nya institutioner eller variation: 
hur det kan komma sig att individer och organisationer som är 
underkastade samma institutionella omgivning handlar på olika sätt. 
Institutionell förändring kan knappast komma till stånd om de som 
har möjlighet att åstadkomma förändring varken reflekterar över eller 
ifrågasätter ordningen, utan bara tar den för given (Johansson 2002). 
Uppfattningen om att aktörer möter institutioner som ”yttre och 
tvingande faktum” (Berger & Luckmann 1979) blir därmed problema-
tiska. Ur ett maktperspektiv har aktörer dessutom i olika grad 
intressen av att upprätthålla, förändra eller skapa nya institutioner. 
Handlande aktörer och deras intressen är därför centrala att upp-
märksamma när det kommer till konflikter och social förändring 
(DiMaggio 1988).   
 
Ett alternativt synsätt är att inte betrakta institutioner som direkt och 
entydigt tillämpbara, utan istället betona kontingens och situations-
beroende. Enligt detta synsätt ger institutioner sällan direkt 
vägledning för handlande i konkreta situationer. De måste tolkas och 
”översättas” till ett visst sammanhang av de aktörer som ingår i detta 
(Johansson 2002). Det innebär att det finns visst förhandlingsut-
rymme för aktörer när det handlar om vilka institutioner de skall 
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anpassa sig till och hur anpassningen ska se ut. Battilana (2004) 
framhåller att aktörer är inbäddade i flera olika institutioner samti-
digt, och att förändringsinriktade individer kan söka överföra eller 
översätta handlingsmönster som etablerats inom en viss institution 
till andra sammanhang och situationer. Inbäddning i olika institut-
ioner kan således förse aktörer med breddad handlingsrepertoar. En 
konsekvens av dessa mer aktörsorienterade synsätt är att handlande 
betraktas som institutionellt begränsat, men inte determinerat 
(Johansson 2002). Detta är ett synsätt som jag ansluter till. 
 
Hur individuella aktörer tolkar och förhåller sig till institutioner blir 
därmed en empirisk fråga. Friedland och Alford (1991) menar att 
institutioner rymmer både materiella och symboliska dimensioner. 
En marknad är exempelvis inte enbart en mekanism för allokering av 
priser och materiella nyttigheter, utan också ett kulturellt system som 
genererar symboliska värden. Det ekonomiska livet innehåller sym-
boliska dimensioner som inte kan tillmätas explicita priser, t.ex. 
prestige och status, meningsfullt arbete, yrkesskicklighet, osv. Delta-
gande i marknadsinstitutionen kan därför uttrycka multipla meningar 
och motiv på individuell nivå. Lönearbete kan exempelvis rymma 
både instrumentella och expressiva innebörder: ”Work provides 
identities as much as it provides bread for the table; participation in 
markets is as much an expression of who one is as what one wants” 
(Friedland & Alford 1991, s. 234). Det finns således inget självklart 
och entydigt förhållande mellan en institution och de meningar som 
inryms i de praktiker som kan associeras med institutionen ifråga.  
 
 

4.2.2 Institutionella ordningar och motsättningar mellan 
handlingslogiker 
 
Inom sociologi är rationalitet inte enbart ett begrepp som används för 
att analysera förhållningssätt och handlingsmönster på aktörsnivå. 
Det används också som ett begrepp för att analysera grundläggande 
egenskaper hos eller aspekter av sociala institutioner (Guneriussen 
1997). Samhället kan i detta perspektiv betraktas som bestående av 
olika institutionella ordningar (Friedland & Alford 1991), vilka präglas 
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av olika värden och handlingslogiker. Dessa ordningar påverkar 
handlingsutrymmet för samhällets medlemmar och kan skapa gro-
grund för konflikter mellan svårförenliga värden och mål.  
      
Utvecklingen av rationalitetsformer i det moderna samhället var ett 
genomgående tema i Webers sociologi. I Den protestantiska etiken 
och kapitalismens anda (1978) visar Weber hur kapitalismens ut-
veckling hade ett samband med handlingsmönster som ursprungligen 
var religiöst präglade. Gradvis förlorade religionen sin betydelse, 
samtidigt som ett marknads- och industrisamhälle med moderna 
institutioner växte fram. Traditionella och moraliska normer som 
tidigare varit grundade på religiösa påbud och förbud gav vika för 
ökad betoning på mål-medelrelationer och individens rationella över-
väganden (Nygaard 1996). Genom det moderna samhällets rational-
isering utvecklades det ekonomiska livet till en mer självständig sfär, 
som inte längre var beroende av religiösa institutioner för att 
reproduceras.  
      
En central tanke hos Weber var att rationaliseringsprocesser inom det 
moderna samhället skapar konflikter mellan formell (”formal”) och 
faktisk (”substantive”) rationalitet. Formell rationalitet hänvisar till 
den metodiska organiseringen av mänskliga aktiviteter genom 
kalkylering och följandet av rutiner, t.ex. inom kapitalistiska företag 
och byråkratiska organisationer. Det handlar om att kontrollera och 
maximera förutsägbarheten i mänskligt handlande och att minimera 
påverkan från känslor och sociala band (Levine 1981). Formell 
rationalitet betraktades av Weber som en överindividuell och objektiv 
egenskap hos det moderna samhällets strukturer. Den formella 
rationaliteten tar bara hänsyn till "fakta” och är i sig neutral i 
förhållande till värden och mänskliga behov. Faktisk rationalitet 
handlar däremot om värdet i att eftersträva vissa mål och resultat. 
Distinktionen mellan formell och faktisk rationalitet är en idealtypisk 
konstruktion som implicerar att det som är rationellt ur ett 
perspektiv, kan vara irrationellt ur ett annat (Brubaker 1984; Kalberg 
1980).  
      
I formell mening är exempelvis strikta, kvantitativa kalkyleringar ett 
rationellt sätt att orientera handlingar inom den ekonomiska sfären. 
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Effektiv måluppfyllelse förutsätter avpersonifiering av sociala 
relationer och ett kalkylerande handlande som innebär att individer 
behandlar andra som medel för att nå egna mål. Enligt Weber är detta 
inte bara rationellt i formell mening utan i själva verket nödvändigt; 
den kapitalistiska ekonomin är ett ”ofantligt kosmos” som följer sin 
egen logik. Detta får konsekvenser när det gäller begränsningar av 
individens val- och handlingsmöjligheter: 
 

Våra dagars kapitalistiska ekonomi är ett ofantligt kosmos, som 
individen föds in i, och som framträder för honom, åtminstone som 
individ, som ett oföränderligt hölje, i vilket han måste leva. Så till vida 
som individen ingår i marknadsrelationerna, tvingas han att följa de 
kapitalistiska normerna för handlandet. Den företagare, som i det 
långa loppet handlar mot dessa normer, elimineras lika ofelbart från 
den ekonomiska scenen, som den arbetare, som inte vill eller kan 
anpassa sig efter dem, ställs på gatan utan arbete. (Weber 1978, s. 25-
26)50  

 

Den moderna ekonomin karaktäriseras enligt detta synsätt av dubbel 
rationalitet: formell, objektifierad rationalitet på institutionell nivå 
som motsvaras av subjektiv, instrumentell rationalitet på individnivå 
(Brubaker 1984). Formell och instrumentell rationalitet inom den 
ekonomiska sfären bygger på maximal kalkylerbarhet. För att detta 
skall vara möjligt krävs att företagaren eller fabriksägaren har 
kontroll över produktionsmedel och kan använda arbetskraften efter 
eget gottfinnande. Detta är dock oförenligt med värden som handlar 
om jämlikhet, rättvisa och omsorg om sin nästa, dvs. faktisk eller 
substantiv rationalitet (Brubaker 1984). Motsättningar mellan formell 
och faktisk rationalitet kan upplevas som konflikter inom individer 
när det gäller val av värden och mål, men även ta sig uttryck i 
konflikter mellan samhällsgrupper som har olika intressen. Det kan 
handla om konflikter mellan grupper som har intressen i att 
upprätthålla formell kalkylerbarhet och kontroll i den ekonomiska 

                                                
 
50 Brubaker (1984) menar att den bild som Weber tecknar av rationella marknadsutbyten 
skall betraktas som en idealtypisk konstruktion, liksom när det gäller hans handlingstyper. 
Verkliga transaktioner är sällan helt fria från traditioner och närmar sig idealtypen endast 
som gränsfall.  
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sfären, eller tvärtom intresse av att öka regleringen med 
utgångspunkt i moraliska och etiska värden.   
 
Även för Friedland och Alford (1991) är tanken om olika 
samhällsordningar och handlingslogiker central för att förstå 
konflikter. Deras utgångspunkt är att det västerländska samhället 
konstitueras av olika institutionella ordningar, och att varje sådan 
ordning bärs upp av en central logik – ”a set of material practices and 
symbolic constructions – which constitutes its organizing principles 
and which is available to organizations and individuals to elaborate” 
(Friedland & Alford 1991, s. 248). Den kapitalistiska sfären präglas av 
en institutionell logik som går ut på vinstoptimering och varugörande 
av mänsklig aktivitet. Producenter på kapitalistiska marknader 
försöker konvertera handlingar till köp och försäljning av varor som 
kan prissättas. Inom välfärdsbyråkratier tillämpas en annan logik som 
handlar om att inordna medborgares individuella behov i rutiner och 
procedurer på ett sätt som är förenligt med myndighetens legala 
uppdrag, och som gör att behoven kan hanteras inom ramen för 
vertikal arbetsfördelning och hierarkiska beslutsmodeller (Lindqvist 
2000). Ett exempel på det senare kan vara biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen. Kvasi-marknader inom hemtjänst kan i detta 
perspektiv beskrivas som ett arrangemang vilket kombinerar drag 
från två centrala, institutionella ordningar: kapitalistiska marknader 
och välfärdsbyråkratier. Dessa ordningar präglas av olika logiker och 
principer för organisering, vilka kan hamna i konflikt med varandra.  
 
Ett potentiellt problem hos teorier om institutionella ordningar och 
utbredningen av formell rationalitet, är att de kan leda till en uniform 
och deterministisk syn på handlande. Aktörer tycks inte ha något 
annat val än att följa de handlingslogiker eller ”lagar” som gäller inom 
olika ordningar, t.ex. inom den kapitalistiska sfären. Hindess (1987) 
menar att abstrakta antaganden om formell rationalitet inte kan 
användas för att postulera teleologiska lagar om hur aktörer inom den 
ekonomiska sfären agerar, t.ex. inom kapitalistiska företag. Empiriskt 
går det snarare att hitta exempel på hur kapitalistiska aktörer 
orienterar sina handlingar på olika sätt i olika situationer, beroende 
på den omgivning som de ingår i. Uzzi (1997) betraktar teoretiska 
antaganden om att aktörer i det ekonomiska livet alltid orienterar sina 



124 
 
 

handlingar med utgångspunkt i instrumentella och formella kalkyler, 
som alltför förenklade. Han menar att en och samma aktör istället 
kan agera altruistiskt eller egoistiskt i förhållande till andra aktörer i 
omgivningen, beroende på om transaktioner genomförs inom ramen 
för nära band eller tillfälliga affärskontakter (se även Granovetter 
1985).  
      
Institutioner bör inte heller betraktas som slutna system, vilka är 
autonoma i förhållande till varandra. Praktik och regler i olika in-
stitutioner kan påverka varandra. Ett exempel på det är hur 
marknadslösningar från den ekonomiska sfären införts i den offent-
liga sektorns organisationer, vilket kan benämnas som en form av 
”företagisering” (Brunsson 2002). Likaså kan marknadens praktik 
och regler påverkas av andra institutioner (Brunsson och Hägg 2010). 
Omgivningen är inte institutionellt enhetlig, och institutioner är inte 
entydiga och självtillämpande. Detta öppnar upp för tolkningsmöjlig-
heter och handlingsutrymme från aktörernas sida.  
 
 

4.3 Förtroende och misstro som ordningsskapande mekanismer 
 
En grundläggande förutsättning för fungerande marknader är att 
individuella handlingar kedjas samman och koordineras på sådana 
sätt, att utbyten kan ske. Det måste finnas gemensamma överens-
kommelser om sådana faktorer som pengars värde, vad som skall ingå 
i en vara eller tjänst, när äganderättigheter byter händer, osv. Detta 
berör ett centralt problem som handlar om hur ordning skapas och 
upprätthålls på marknader. Inom ekonomisk teoribildning förklaras 
detta med utgångspunkt i rationella kalkyler: ordning skapas då 
egenintresserade aktörer ingår kontrakt med varandra för att maxi-
mera den individuella nyttan. Sociologisk teoribildning pekar dock på 
gränser för möjligheterna att skapa ordning på marknader genom 
beräknande rationalitet.  
      
En central tes hos Durkheim var just att social och ekonomisk ord-
ning inte kan bygga på rationella kalkyler och kontrakt. Teorier om 
rationella kontrakt lämnar nämligen en viktig fråga obesvarad: Hur 
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kan vi vara säkra på att våra medmänniskor kommer att lyda reglerna 
i kontraktet, och avstå från att lura oss? En sådan säkerhet skulle för-
utsätta ett annat, mer grundläggande kontrakt om att följa reglerna i 
det första kontraktet. Men detta skulle inte heller vara tillräckligt, 
utan förutsätta ett tredje kontrakt om att följa det andra kontraktet, 
osv. Det hela leder till en oändlig regress. Durkheim drog slutsatsen 
att samhället måste bygga på något ännu mer grundläggande än 
rationella, medvetna överenskommelser. Detta grundläggande består 
av förkontraktuell solidaritet eller tillit (Durkheim 1893/1964 
refererad i Collins 2008).  
      
Enligt detta synsätt är det således inte rationella kontrakt som gör det 
möjligt för människor att arbeta och leva tillsammans, utan en slags 
förmedveten övertygelse om att andra håller överenskommelser. Utan 
denna grundläggande tillit skulle ingen människa ingå några kontrakt 
överhuvudtaget. Världen skulle bestå av isolerade individer som stän-
digt är misstänksamma mot varandra. Emellertid vore det en 
förhastad slutsats att automatiskt betrakta misstro och förtroende 
som varandras motsatser. Människors förtroende för komplexa sy-
stem i moderna samhällen kan tvärtom förutsätta att kontrollmekan-
ismer som visar misstro finns inbyggda i systemen som sådana. Detta 
har relevans när det kommer till möjligheten att skapa ordning på 
hemtjänstmarknader och till relationer mellan de aktörer som har 
intressen på dessa marknader. Förhållandet mellan misstro och 
förtroende kan vidareutvecklas med hjälp av en distinktion mellan 
personligt förtroende och systemförtroende.  
 
 

4.3.1 Systemförtroende och institutionaliserat misstroende 
 
Inom sociologin har teorier om förtroende vidareutvecklats av bl.a. 
Giddens (1996) och Luhmann (1968/2005). Luhmann framstår som 
särskilt intressant, eftersom han teoretiserat relationen mellan förtro-
ende och misstroende på ett sätt som är relevant för min avhandlings-
studie. I en efterskrift till Luhmanns bok om förtroende pekar Harald 
Grimen på att samhällsvetenskaplig teoribildning tenderat att 
beskriva förtroende och misstroende som antiteser och varandras 
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motsatser. Förtroende uppfattas som ordningsskapande och funkt-
ionellt, medan misstroende uppfattas som nedbrytande och dys-
funktionellt. Luhmanns teori om förtroende bryter dock mot denna 
uppfattning.  
      
I en vid bemärkelse menar Luhmann (1968/2005) att förtroende kan 
förstås som människors tilltro till de egna förväntningarna om fram-
tiden. Denna tilltro ger en inre säkerhet som möjliggör en trygg livsfö-
ring, bl.a. genom förmåga att möta yttre komplexitet i omvärlden. 
Komplexitet uppstår därför att det finns andra människor i världen, 
vilka kan uppfatta världen och handla på andra sätt än förväntat. 
Människor är principiellt oberäkneliga och kan ge upphov till radikal 
osäkerhet hos varandra, vilket försvårar säkra förväntningar om 
andra människors framtida beteenden. Förtroende fungerar i detta 
sammanhang som en mekanism för komplexitetsreduktion. Detta 
sker genom att människor övertrasserar den information som det 
förflutna ger och dristar sig till att bestämma framtiden.  
 

I förtroendeakten reduceras den framtida världens komplexitet. 
Den som handlar förtroendefullt engagerar sig som om det bara 
fanns vissa givna möjligheter i framtiden. Han knyter sin 
nuvarande framtid till ett framtida nu. (Luhmann 1968/2005, s. 
37) 

 
Om A gjort affärer med B vid något enstaka tillfälle och uppfattat B 
som pålitlig, kan A övertrassera denna information och drista sig till 
att lita på B vid ett senare tillfälle.  
      
Förtroende kan vara personligt och bygga på upprepade kontakter 
med samma personer över tid, t.ex. inom affärsnätverk. Den sociala 
ordningen i moderna samhällen är dock alltför komplex för att socialt 
förtroende skall kunna skapas enbart genom individers orientering 
mot andra individer; ”det är dock bara alltför uppenbart att den soci-
ala ordningen inte står och faller med de få individer som man känner 
och kan lita på” (Luhmann 1968/2005, s. 83). Förtroende måste alltså 
kunna skapas på andra vägar än genom personliga relationer. Här 
inför Luhmann en distinktion mellan personligt förtroende och 
systemförtroende. Sociala ordningar i moderna och differentierade 
samhällen förutsätter att vi sätter vårt förtroende till de system som 
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omger oss. Användningen av pengar som medium för kommunikation 
och samordning av handlingar förutsätter t.ex. människors förtroende 
för penningsystemet som sådant. Detta gör det bl.a. möjligt för män-
niskor att skjuta upp sitt beslut om pengarnas slutliga användning till 
framtiden.  
 

De som förlitar sig på penningsvärdets stabilitet och kontinuiteten i 
en mångfald användningstillfällen förutsätter i grund och botten att 
ett system fungerar och sätter sin lit till detta och inte till enskilda 
individer. (Luhmann 1968/2005, s. 89) 

      
En förutsättning för systemförtroende är att det finns kontrollfunkt-
ioner som är inbyggda i systemen ifråga, och att dessa 
kontrollfunktioner fungerar oberoende av enskilda människors motiv. 
Här formulerar Luhmann en intressant tes som innebär att förtro-
ende och misstroende kan frodas sida vid sida. Organisationer kan 
exempelvis inrätta interna kontrollinstanser som opererar efter order 
att visa misstro, och såväl kontrollerade inom organisationen som 
människor utanför kan sätta sin lit till att denna misstro fungerar. 
Harald Grimen konkretiserar resonemanget i ett efterord:  
 

Mitt förtroende för läkare är bland annat avhängigt av att jag vet att 
läkarkåren har effektiva inre kontrollsystem, som i varje fall utesluter 
de värsta fallen av missbruk och inkompetens. Men sådana interna 
kontrollsystem är uttryck för misstro till den enskilde läkarens för-
måga och vilja att själv hålla rent i sitt eget hus. (Grimen i Luhmann 
1968/2005, s. 199) 

 

Systemförtroende kan alltså vara beroende av att förtroendet dras 
tillbaka på kritiska punkter och ersätts av misstro. Detta innebär att 
förtroende och misstro inte betraktas som varandras motsatser, utan 
snarare som funktionella motsvarigheter: båda kan fungera som 
mekanismer för komplexitetsreduktion.  
      
Överfört till avhandlingens sammanhang skulle detta kunna innebära 
att medborgares förtroende för äldreomsorgen förutsätter att repre-
sentanter för systemet (dvs. politiker och tjänstemän) följer upp och 
kontrollerar utförare. Ett exempel på kontrollfunktioner som jag be-
skrev i kapitel 2 är IT-baserade verktyg som omsorgsanställda använ-
der för att dokumentera förbrukad tid hemma hos äldre, t.ex. genom 
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att ange tidpunkter för inledning och avslutning av ett hembesök i en 
handdator eller mobiltelefon.  
 
Detta kan emellertid ge upphov till paradoxer. Å ena sidan kan 
tekniska former av kontroll uppfattas som en ”garanti” för att äldres 
rätt till tid säkerställs, och att både äldre, anhöriga och skattebetalare 
kan lita på detta. Å andra sidan kan kontrollen uppfattas som en form 
av misstroendeförklaring av yrkesverksamma inom äldreomsorgen.51 
En empirisk fråga är hur företagare som intervjuats för denna av-
handling förhåller sig till tekniska kontrollsystem. Brittisk forskning 
(Matosevic et al. 2007) visar att förtroendefulla relationer mellan 
företagare som äger äldreboenden och representanter för lokala myn-
digheter är viktiga för att upprätthålla professionella motiv hos 
företagarna. Omvänt skulle brist på förtroende, eller uppfattad brist 
på förtroende, kunna bryta ned sådana motiv.   
      
Det ovanstående exemplet pekar på att det finns problem med att, 
som Luhmann gör, betrakta misstroende och förtroende som funkt-
ionella motsvarigheter. Som Grimen skriver kan misstro förvisso re-
ducera komplexitet, men misstro tycks också göra något mer eller 
annat än vad förtroende gör. Misstro kan bryta ned relationer, in-
stitutioner och organisationer (Grimens efterord i Luhmann 
1968/2005). Detta behandlas av Sztompka (1997) i en analys av de-
mokratins paradoxer. Argumentet utgår från att medborgares förtro-
ende för demokratin som institution bygger på att det finns inbyggda 
och fungerande mekanismer som visar misstro, t.ex. i form av lagar 
som stipulerar att makthavare måste väljas av folket i fria val med 
jämna mellanrum. Detta implicerar att det kan finnas makthavare 
som inte frivilligt lämnar ifrån sig makten, vilket kan tolkas som ut-
tryck för misstro.  

                                                
 
51 Ett exempel på detta är ”hemtjänstupproret”, ett nätverk för hemtjänstarbetare som 
driver frågor om arbetsvillkor inom hemtjänsten. En av de frågor som nätverket driver 
handlar om att ”stoppa övervakningen av hemtjänstarbete”; en övervakning som nätverket 
anser sker genom införandet av mobiltelefoner med GPS och funktioner för tidsregistre-
ring. Se <http://hemtjanstupproret.weebly.com/om-hur.html>.  
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Så länge människor i ett samhälle visar varandra förtroende och så 
länge institutionaliserade kontrollmekanismer används sparsamt, 
t.ex. vid tecken på regelbrott, bidrar detta till att stärka en förtroende-
kultur. ”Trust breeds trust; trust received is usually reciprocated” 
(Sztompka 1997, s. 14). Men det omvända gäller också: om alltför 
många kontroll- och övervakningsmekanismer sätts i verket kan det 
uppstå nedbrytande och självförstärkande processer som skapar en 
misstroendekultur.  
 

The special case of this condition is denying the citizens any credit of 
trust and approaching them indiscriminately as potential violators of 
rules, with permanent checks and controls, demands of certificates 
and alibis, harsh penalties for minor infractions. Distrust breeds 
distrust; hence the culture of distrust will certainly arise. (Sztompka 
1997, s. 14)  

 

Den slutsats som dras är att förtroende för institutioner inte kan 
byggas upp enbart genom utbrett och rutinartat utövande av kont-
rollmekanismer. Dessa mekanismer bör snarare betraktas som ett 
potentiellt försvar som används först vid tecken på att regelöverträ-
delser sker. Häri ligger en dubbel paradox: demokrati skapar en för-
troendekultur genom att institutionalisera misstro, men dessa mek-
anismer fungerar som mest effektivt när de används sparsamt 
(Sztompka 1997).  
 
En sammanfattande reflektion som kan göras utifrån det ovanstående 
är att relationen mellan kontroll, misstroende och förtroende framstår 
som komplex och mångfacetterad i sig. Huruvida kontrollmekanismer 
som visar misstro bidrar till att skapa ordning och reducera 
komplexitet på hemtjänstmarknader är en fråga jag återkommer till i 
slutkapitlet. 
 
 

4.4 Sammanfattning och avslutning  
 
I detta kapitel har jag behandlat olika begrepp för rationalitet samt 
problematiserat föreställningar om människan som ”economic man”. 
Kapitlet har inte enbart pekat på gränser för instrumentell och 
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nyttomaximerande rationalitet, utan även gränser för rationalitet som 
egenskap hos enskilda individer. Begrepp som inbäddning, nätverk 
och institutioner är centrala i detta avseende. Människor ingår i 
sociala sammanhang och nätverk vilket innebär att deras avsikter och 
handlingar kan påverkas av andra personer i omgivningen, t.ex. när 
det kommer till etablering och drift av företag. Institutioner bidrar 
också till att forma rationaliteter genom att föreskriva vissa former av 
intressen och handlingsmönster, t.ex. på marknader. Det innebär inte 
att institutioner determinerar handling; de måste tolkas och 
”översättas” till ett visst sammanhang av de aktörer som ingår i detta. 
Aktörer är inbäddade i olika institutioner samtidigt och kan försöka 
överföra eller översätta handlingsmönster som är etablerade inom en 
viss institution till andra sammanhang.  
 
Somliga av de företagare som jag intervjuat har t.ex. en yrkesbak-
grund inom äldreomsorgen; en verksamhet som kan betraktas som en 
etablerad del av den svenska välfärdsmodellen. Inom denna verksam-
het finns yrkesbaserade normer och ideal som föreskriver hur omsorg 
bör bedrivas. I tidigare studier har detta beskrivits och teoretiserats 
utifrån begrepp som omsorgsrationalitet och diskurser om den goda 
omsorgen. Samtidigt är yrkesverksamma hemtjänstföretagare också 
inbäddade i en marknadsinstitution som föreskriver andra former av 
värderings- och handlingsmönster, än dem som utvecklats inom 
äldreomsorgen. Hur ser dessa företagare på möjligheten att förena 
olika logiker, att agera både omsorgsrationellt och ekonomiskt ration-
ellt? Och vad händer med företagandets mening eller de expressiva 
dimensionerna?  
 
Det institutionella sammanhanget pekar på att frågor om makt, 
legitimitet och förtroende får en särskild betydelse på hemtjänstmark-
nader. Dessa marknader, som skall bidra till att uppnå välfärdspoli-
tiska mål, kan betraktas som en form av institutionella hybrider: de 
kombinerar drag från marknadsinstitutionen och välfärdsbyråkratin. 
På dessa marknader har de kommunala organisationerna regelskap-
ande och sanktionerande positioner, bl.a. genom ansvar för bistånds-
bedömning samt genom mandat att följa upp de insatser som utförare 
genomför. Detta bör ses i relation till det kommunala huvudmanna-
skapet för äldreomsorgen; även om en kommun skapar marknader 
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och inför kundval inom hemtjänsten, är det kommunen som förblir 
ansvarig för äldreomsorgens målsättningar, omfattning och uppfölj-
ning. Detta innebär att den regulativa aspekten av institutioner får en 
särskild betydelse på denna form av kvasi-marknad. Konformitet i 
förhållande till riktlinjer och formella biståndsbeslut framstår i detta 
perspektiv som viktigt för att hemtjänstföretagare skall uppnå legiti-
mitet i beställarens ögon. Detta kan dock komma i konflikt med 
företagares intressen och intentioner, t.ex. när det handlar om att 
tillmötesgå önskemål och behov hos den individ som tar emot 
hjälpen.  
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5 Vetenskaplig ansats och forskningsprocess 

 
I detta kapitel redogör jag för den empiriska studiens genomförande, 
samt reflekterar över vilka konsekvenser tillvägagångssättet fått för 
studiens resultat. Inledningsvis behandlar jag de metodologiska ut-
gångspunkter och strategier som varit vägledande under forsknings-
processen, samt hur jag förhållit mig till frågor om perspektivval och 
förförståelse. Därefter beskriver jag hur det kvalitativa intervju-
material som utgör studiens empiri skapades. I detta sammanhang 
diskuterar jag intervjuarrollen och hur kontextuella aspekter, som 
interaktionen mellan mig och informanterna, bidrog till att forma 
materialet. Detta övergår i en beskrivning av hur det empiriska 
materialet analyserats genom kodning. Kapitlet avslutas med reflekt-
ioner om forskningsetiska aspekter och studiens vetenskapliga 
kvalitet.  
 
 

5.1 Metodologiska utgångspunkter och strategier 
 
Forskningsintresset i denna studie riktas mot hur hemtjänstföreta-
gare berättar om sina skäl för att etablera företag, samt hur de 
beskriver sina villkor och verksamheter. Jag vill särskilt undersöka 
vilka spänningsfält som kan uppstå i skärningspunkterna mellan 
aktörers intressen och villkoren i den omgivande kontexten – i detta 
fall de förutsättningar som är knutna till att driva företag på en 
offentligt finansierad och reglerad välfärdsmarknad. 
      
Detta ställer krav på metoder som är tolkande och som ger möjlig-
heter att undersöka mångfald, detaljer och variationer i människors 
berättelser. Med dessa utgångspunkter har jag valt att arbeta med en 
kvalitativ ansats som bygger på mellanmänskliga metoder, det vill 
säga direkt interaktion med dem som studeras (Aspers 2011a; Denzin 
& Lincoln 2000). Jag ansluter till en tradition som lägger kvalitativa 
studier av hur människor upplever fenomen till grund för de mer 
abstrakta teorierna om den sociala världen. Mitt tillvägagångssätt har 
inspirerats av fenomenologi i en allmän mening. Jag utgår inte från 
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filosofisk fenomenologi som omfattar väsensskådande och reduktion 
(jfr Krekula 2006), utan den sociologiska inriktning som utvecklades 
av Schütz (2002) med utgångspunkt i livsvärlden som en 
intersubjektiv och kulturell värld av mening. Detta synsätt utgår från 
att forskarens observationsfält inte är strukturlöst; det har redan från 
början tolkats och getts mening av de människor som lever och 
handlar i denna värld (se även Berger & Luckmann 1979). Som män-
niskor föds vi in i en värld som skapats av mänskliga handlingar inom 
tidigare generationer, och vi bidrar själva till det sociala skapandet 
genom våra aktiviteter. Det innebär att vi inte kan förstå världen utan 
att förstå vad den betyder för de individer som lever, tänker och 
handlar i den.  
      
Det material som ligger till grund för studien består av kvalitativa 
forskningsintervjuer med personer som äger och driver små eller 
medelstora företag inom hemtjänst. Det finns olika former av inter-
vjuer, vilka bygger på olika kunskapsfilosofier och kunskapsmål 
(Holstein & Gubrium 2004; Kvale & Brinkmann 2009). En 
fenomenologiskt inspirerad forskningsintervju försöker erhålla nyan-
serade beskrivningar av erfarenheter och fenomen som har subjektiv 
betydelse i intervjupersonens livsvärld. Dessa fenomen förstås inifrån, 
med utgångspunkt i den mening som intervjupersonen tillskriver 
dem. Intervjuaren försöker få beskrivningar som återger kvalitativ 
mångfald när det handlar om skillnader och variationer i hur 
fenomenen upplevs (Kvale & Brinkmann 2009). Kunskapsmålen är 
således förståelseinriktade och syftar inte till kvantifiering. Förståelse 
av aktörernas mening förutsätter att forskaren tar hänsyn till de ter-
mer, begrepp och kategorier som aktörerna själva använder (Aspers 
2011a). Konkret innebär det ovanstående att jag i intervjuerna är 
intresserad av vilka företeelser som intervjupersonerna tillskriver be-
tydelse i sin dagliga tillvaro som hemtjänstföretagare, samt vilka 
termer och begrepp de använder för att beskriva företeelserna ifråga. 
Det handlar exempelvis om olika begrepp för tid som en betydelsefull 
aspekt när det kommer till organisering av verksamheten.  
      
Det finns både skillnader och likheter mellan kvalitativa forsknings-
intervjuer och vardagliga, spontana samtal. Till skillnad från det 
vardagliga samtalet är den kvalitativa forskningsintervjun ett 
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professionellt samtal med ett särskilt syfte, men liksom det vardagliga 
samtalet är forskningsintervjun också ett mellanmänskligt möte 
(Kvale & Brinkmann 2009). Synen på detta möte får också konse-
kvenser för synen på hur intervjuaren bör bete sig. En traditionell 
uppfattning har varit att intervjuaren skall förhålla sig neutralt och 
opersonligt för att inte påverka den som intervjuas, och det som sägs: 
”The interviewer is supposed to be neutral, inconspicuous, little more 
than a ’fly on the wall’, so to speak” (Holstein & Gubrium 2004, s. 
140). Denna uppfattning innebär att intervjuaren försöker reducera 
sig själv till en passiv mottagare av information.  
      
Rimligheten i detta ideal kan dock ifrågasättas, då intervjuer 
oundvikligen innebär interaktion mellan deltagande parter och 
därmed ömsesidig påverkan (Aspers 2011a; Holstein & Gubrium 
2004; Kvale & Brinkmann 2009). Som i alla samtal människor 
emellan måste även intervjuaren ge något av sig själv, inte minst för 
att skapa det förtroende som krävs för att forskningsdeltagare skall 
vilja dela med sig av erfarenheter och reflektioner till någon de inte 
känner. Att kunskapsmålen inom kvalitativ forskning är 
förståelseinriktade innebär också att forskarens inlevelseförmåga blir 
ett viktigt verktyg i forskningsprocessen (Persson 2010). Jag ansluter 
till Aspers (2011a) som menar att intervjuaren bör försöka närvara 
som en människa i situationen, snarare än att förvandla sig själv till 
en slags robot: ”Det handlar oftare om att forskaren ger av sig själv 
och är avspänd, trevlig, intresserad och uppmärksam som intervjuare 
och framstår som närvarande, än att hon ska vara ’neutral’” (Aspers 
2011a, s. 145). 
      
Den kunskap som produceras genom intervjuer påverkas således av 
interaktionen mellan deltagarna, men också av en mer omfattande 
social och kulturell kontext (Persson 2010). Människor skapar och 
uttrycker mening genom att använda språkliga och sociala 
konventioner, allmänt accepterade normer och värderingar, osv. I 
detta sammanhang har det hävdats att intervjuuttalanden inte utgör 
något direkt fönster, varken till en materiell verklighet eller till 
människors subjektiva livsvärldar (Alvesson & Sköldberg 2008; Kvale 
& Brinkmann 2009). Detta reser också frågor om vilken kunskap vi 
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kan få genom intervjuer, och vad den mening som uttrycks i 
intervjusamtal refererar till.  
 
I denna avhandling är det informanternas uppfattningar och 
föreställningar som ställs i fokus, t.ex. när det gäller föreställningar 
om kunden och den goda omsorgen eller när det gäller uppfattningar 
om vad som utmärker den egna verksamheten. Jag gör inga anspråk 
på att säga något om huruvida verksamheterna bedrivs på samma sätt 
som informanterna beskriver det, t.ex. huruvida ideal om hemlagad 
mat och kontaktmannaskap förverkligas i praktiken. Snarare är jag 
intresserad av föreställningar och ideal i sig, samt vilka möjligheter 
som informanterna uppfattar sig ha att leva upp till dessa. Jag 
betraktar de personer jag intervjuat som intentionella aktörer, med 
kapacitet att ge uttryck för erfarenheter och subjektiv mening. Min 
utgångspunkt är att den mening som skapas i intervjun har ett 
samband med informantens livsvärld, men också med den 
interpersonella kontexten i intervjusituationen och den vidare 
samhällskontexten. 
      
Mitt tillvägagångssätt kan beskrivas som upptäckande i betydelsen att 
jag sökt efter vilka aspekter som är framträdande när det kommer till 
upplevelser av företagande inom just hemtjänsten – det vill säga, 
fenomen som tycks vara specifika för denna kontext. I likhet med 
Haraldson (2004) har jag strävat efter att följa ledtrådar som 
utvecklats efterhand, snarare än att följa en uppsättning regler. Att 
min strategi varit upptäckande, innebär dock inte att den varit helt 
öppen och förutsättningslös. Jag har inte försökt ”nollställa” mig, 
utan utgått från och byggt vidare på tidigare teori och 
forskningsresultat. Det har bl.a. inneburit att jag läst in mig på 
tidigare studier om omsorgsarbete och företagande, samt att jag låtit 
detta inspirera de teman och frågor som ingår i min intervjuguide.  
      
Den logik jag följt kan beskrivas som en abduktiv form av forsknings-
strategi (Alvesson & Sköldberg 2008; Blaikie 2007). Abduktion sker 
genom alternering mellan teori och empiri, varvid båda tolkas och 
omtolkas i skenet av varandra. Till skillnad från induktiva eller de-
duktiva forskningsprocesser, vilka kan karaktäriseras som linjära i 
den meningen att de följer strikta procedurer, kan abduktiva 
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forskningsprocesser beskrivas som mer cykliska eller spiralliknande. 
Enligt Blaikie (2007) är den abduktiva forskningsstrategin särskilt 
lämplig när målet är att skapa kunskap om det sociala i termer av 
aktörernas motiv, handlingar och förståelse. Abduktion framstår 
därmed som förenligt med en tolkande, förståelseinriktad forsk-
ningstradition och en socialkonstruktionistisk epistemologi.  
      
En central grundprincip för abduktiva, tolkande forskningsprocesser 
är att utgå från en beskrivning och förståelse av aktörernas 
vardagsbegrepp för att sedan abstrahera från dessa till mer teoretiska 
begrepp, dvs. arbeta ”bottom up” (Blaikie 2007). Analyser av empirin 
kan dock kombineras med eller föregripas av studier av tidigare teori; 
”inte som en mekanisk applicering på enskilda fall, utan som en 
inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse” 
(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56). I min studie har detta inneburit 
att jag haft olika begrepp om exempelvis rationalitet med mig från 
starten av forskningsprocessen, men att dessa fungerat som 
sensitizing concepts eller sökbegrepp – inte som definitiva begrepp 
med fastslaget innehåll (Blumer 1954; jfr Lönnbring 2003). Jag har 
således inte utgått från en färdig definition av rationalitet och sedan 
försökt ”mäta” huruvida de handlingar och synsätt som 
informanterna beskrivit stämt överens med denna definition, utan 
snarare använt rationalitet som ett sökbegrepp för att ställa frågor till 
empirin – eller, om man så vill, använt empirin för att ställa frågor 
om rationalitetsbegreppet. Samtidigt har jag låtit de tankeobjekt och 
erfarenheter som informanterna beskrivit (första ordningens 
konstruktioner) peka mot sociologisk teoribildning som jag inte hade 
med mig från början, t.ex. när det handlar om förtroende och misstro 
som ordningsskapande mekanismer (Luhmann 1968/2005).  
 
 

5.2 Förförståelse och perspektivval 
 
Inledningsvis var det inte en självklar utgångspunkt att detta skulle 
bli en studie om just hemtjänstföretagande. Forskningsprocessen har 
inneburit en gradvis avgränsning av det som studeras: från ett 
bredare intresse för företagandets drivkrafter och villkor inom vård- 
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och omsorgsbranscher i generella termer, till ett mer avgränsat fokus 
på företagande inom hemtjänsten.  
      

En viktig faktor som bidrog till att det slutliga valet föll på 
äldreomsorg och hemtjänst, hade med min egen förförståelse och 
mina egna yrkeserfarenheter att göra. Jag har själv arbetat som 
vårdbiträde, i servicehus och inom öppen hemtjänst, hos privata såväl 
som offentliga arbetsgivare. Jag upplevde mötena med de gamla som 
givande, men arbetsvillkoren som pressade – särskilt ur ett 
tidsperspektiv. Tiden räckte inte alltid till för att ge den omsorg som 
jag ville ge, och jag upplevde ibland konflikter mellan de 
organisatoriska villkoren och de gamlas behov. Däremot upplevde jag 
inga skillnader när det kom till privata eller offentliga arbetsgivare, 
varken när det gällde mina egna arbetsvillkor eller kvaliteten på den 
omsorg som gavs (eller inte gavs). Dessa erfarenheter har varit en 
resurs i forskningsprocessen, bl.a. i den meningen att de hjälpt mig 
rikta uppmärksamheten mot och ställa frågor om kombinationen 
mellan omsorg och marknad. Vad händer när en tidspressad omsorg 
som redan rationaliserats konkurrensutsätts på en marknad? Hur 
upplevs möjligheterna till företagande i en sådan kontext? 
      
Samtidigt kan förförståelsen ha medfört begränsningar, bl.a. när det 
gäller den upplevelse som jag ovan gav uttryck för – att hemtjänsten 
är en tidspressad och rationaliserad verksamhet. Denna förförståelse 
påverkade de följdfrågor jag ställde i de första intervjuerna, i den 
meningen att jag främst reagerade på och följde upp negativa 
beskrivningar av villkor för hemtjänstföretagande. Detta försökte jag 
balansera i senare intervjuer genom att mer aktivt följa upp positiva 
beskrivningar av villkoren och av tillvaron som hemtjänstföretagare. I 
avhandlingen försöker jag hantera min förförståelse av 
hemtjänstarbete på ett självkritiskt sätt, genom att söka efter både 
positivt och negativt färgade bilder och motbilder.  
      
En grundläggande fråga i all forskning handlar om perspektivval och 
om forskningens – och forskarens – eventuella möjligheter till 
värdefrihet och objektivitet. Dessa frågor aktualiseras inte minst när 
det gäller samhällsaktuella och omdebatterade fenomen, som privat 
företagande inom offentligt finansierade verksamheter. Ett uttryck för 
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det är att jag ibland fått frågan om jag är ”för eller emot privatisering” 
inom offentlig sektor, när jag i olika sammanhang berättat om mitt 
avhandlingsområde. Frågan om värderingar och värdeomdömen när 
det kommer till forskning är en intrikat fråga. Weber (1977) menade 
att forskning är en värdebaserad aktivitet, i den meningen att den 
handlar om att undersöka centrala värden i samhället. Samtidigt 
betonade han att forskningen skall vara fri från värdeomdömen – 
forskaren skall inte använda forskarrollen till att uttrycka personliga 
värderingar, eller härleda ”det som bör” från ”det som är”. Här 
infinner sig frågan om huruvida det är möjligt att forska om 
samhällsvärden, utan att själv uttrycka värdeomdömen.  
      
Jag har inte för avsikt att formulera något slutgiltigt (värde)omdöme i 
denna fråga. Däremot menar jag att polariserade ståndpunkter i 
termer av ”för eller emot” är mindre fruktbara, då de inte leder till 
ökad förståelse utan snarare till fastlåsning i ideologiska positioner. 
En risk med att ansluta till sådana positioner är att det leder till 
”verifikationism” – att forskaren enbart letar efter empiri som 
bekräftar den försanthållna tesen – vilket i sin tur leder till en form av 
”vad var det jag sa-forskning” (Rothstein 2012). Sådana resultat 
framstår inte som särskilt nya eller spännande. Om ambitionen 
handlar om att belysa komplexitet, kan det snarare finnas ett värde i 
att lyfta fram olika perspektiv och tolkningar. Kvalitativ forskning 
framstår som särskilt lämpad i detta sammanhang, då en kvalitativ 
ansats kan definieras som att den ifrågasätter förgivettagna 
antaganden i syfte att gå närmare och förstå det som studeras (Aspers 
2011a).  
      
I denna avhandling rör det sig om ifrågasättanden av flera 
försanthållna teser. Dels handlar det om att ifrågasätta antaganden 
om att människor i allmänhet och företagare i synnerhet är egoistiska 
och individualistiska nyttomaximerare, som uteslutande styrs av 
statiska, ekonomiska preferenser (”economic man”). Jag utgår istället 
från att företagare liksom alla människor har mångfacetterade skäl 
och incitament för att handla, och att dessa ofta är såväl situations- 
som relationsberoende. Lika centralt är dock att ifrågasätta positiva 
förgivettagande om att marknaden och ökat företagande i sig är den 
mest förnuftiga eller ”rationella” lösningen på samhällets och 
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individers behov av äldreomsorg. Detta gör jag genom att peka på hur 
marknadslösningar kan skapa paradoxer och oavsedda konsekvenser, 
t.ex. när det handlar om hur köp- och säljrelationer mellan beställare 
och utförare kan leda till såväl misstro som ökad byråkrati.  
 
 

5.3 Intervjuarbetet 
 
I de avsnitt som följer redogör jag närmare för mitt tillvägagångssätt 
vad gäller val av informanter och hur jag tagit kontakt med dessa, 
samt hur intervjuerna genomfördes. Jag reflekterar också över de 
kontextuella aspekterna av intervjusituationen, och hur det material 
som skapades påverkades dels av interaktionen mellan mig och 
informanterna, dels av samtida debatter om privat företagsamhet 
inom offentliga välfärdsverksamheter. Även aspekter som handlar om 
maktassymmetri mellan forskare och forskningsdeltagare behandlas.  
 
 

5.3.1 Urval och informanter 
 
Med utgångspunkt i studiens syfte ville jag ta del av berättelser om de 
vägar som lett fram till företagsetablering inom hemtjänsten, samt 
erfarenheter av vad det innebär att arbeta som hemtjänstföretagare. 
Jag ville särskilt belysa erfarenheter av vardagliga glädjeämnen och 
bekymmer, t.ex. när det gäller de belöningar som företagandet för 
med sig eller de utmaningar som uppstår i organisering av 
verksamheten.  
      
Det ovanstående innebär att intresset riktades mot personer som 
startat, äger och leder egna företag inom hemtjänsten. Företagarbe-
greppet är inte entydigt utan kan ges olika definitioner, av statistisk, 
juridisk eller sociologisk karaktär (Kovalainen 1995; se även Curran & 
Blackburn 2001; Storey 1999). I min studie har jag utgått från en 
sociologisk definition som innebär att företagare definieras enligt föl-
jande kriterier: de äger företagets produktionsmedel, har autonomi på 
arbetet, och – vilket gäller företagare med anställda – kontrollen över 
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andras arbetskraft.52 Ägarskap i kombination med företagsledning 
har varit en vägledande urvalsprincip. För att skapa en inblick i 
företagandets glädjeämnen och bekymmer har jag sökt efter 
företagare som aktivt arbetar med organisering och ledning. Jag är 
alltså inte intresserad av personer som är ägare/delägare, men som 
inte själva arbetar i den dagliga verksamheten. Jag är heller inte 
intresserad av personer som är anställda på chefspositioner inom 
hemtjänstföretag, men som inte äger företaget och inte är sina egna 
arbetsgivare.  
      

En annan central urvalsprincip har varit att söka efter informanter 
som äger och leder mikroföretag (0-9 anställda), småföretag (10-49 
anställda) eller medelstora företag (50-249 anställda).53 Berättelser 
från personer ur dessa företagargrupper är särskilt intressanta att 
studera, då det är små och medelstora företag som förväntas bidra till 
ökad mångfald, kvalitetsutveckling och valfrihet inom hemtjänsten. 
Tidigare forskning visar att utformningen av marknader inom vård 
och omsorg främst gynnat stora, internationella bolag med en 
utveckling mot oligopol som en konsekvens (Szebehely 2011; Tillmar 
2004). En politisk förhoppning var att lagen om valfrihet skulle skapa 
bättre förutsättningar för mindre, privata aktörer att etablera sig som 
leverantörer inom äldreomsorg. Mot denna bakgrund är det särskilt 
relevant att undersöka hur privatpersoner som driver fristående, 
mindre företag inom hemtjänsten uppfattar sin situation och sina 
handlingsmöjligheter. 
      
I övrigt har jag eftersträvat variation bland informanterna för att 
skapa ett mångsidigt intervjumaterial som belyser olika aspekter och 
erfarenheter av hemtjänstföretagande. Detta har inneburit att jag 
inkluderat både kvinnor och män bland informanterna, personer som 
                                                
 
52 Kovalainen (1995) noterar dock att företagande i praktiken inte alltid medför autonomi, 
ägande och kontroll i den utsträckning som betonas i sociologiska definitioner av 
företagande och entreprenörskap. Detta gäller särskilt kvinnors företagande.  

53 Denna klassificering används både inom EU (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=URISERV:n26026) och av Statistiska centralbyrån i Sverige (SCB 
2014a).  
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driver aktiebolag och personalkooperativ, personer som har olika 
typer av utbildning och yrkesbakgrunder, personer som nyligen 
startat sina hemtjänstföretag samt personer som driver etablerade 
verksamheter sedan en tid tillbaka. Jag har även strävat efter att tala 
med personer som beskriver olika typer av affärsidéer bakom sina 
verksamheter, t.ex. profilering mot särskilda målgrupper av äldre 
eller inriktning mot vissa arbetssätt.  
 
Det empiriska materialet består av 17 intervjuer med 14 företagare.54 
Tre företagare intervjuades två gånger vardera, för kompletteringar 
och uppföljningar. Kompletterande intervjuer med andra företagare 
hade också kunnat vara av intresse och vissa försök gjordes för att 
åstadkomma detta. Två ytterligare företagare kontaktades för kortare 
uppföljningsintervjuer. En tackade nej av tidsskäl, medan den andra 
aldrig svarade. Jag gjorde dock bedömningen att de intervjuer jag 
genomfört var innehållsrika, varför analys och tolkning av dessa 
prioriterades framför fortsatta företagarintervjuer.  
 
Av de 14 företagare som intervjuades, var 13 aktiva som hemtjänstfö-
retagare vid intervjutillfället. Den person som inte drev 
hemtjänstföretag hade dock erfarenheter av att driva privat äldre-
boende sedan tidigare och hade också försökt etablera hemtjänst i en 
kommun med starkt konkurrenstryck, utan att lyckas. Vid intervju-
tillfället drev personen konsultföretag. Denna person fungerade som 
en form av nyckelinformant, dels genom att dela med sig av 
omfattande erfarenheter av både lönearbete och företagande inom 
äldreomsorg, dels genom att beskriva privat drift av äldreboende och 
hemtjänst som två olika typer av affärsverksamheter. Hemtjänsten 
                                                
 
54 I ett inledande skede av forskningsprocessen genomfördes även två intervjuer med tre 
tjänstemän på en kommunal äldreomsorgsförvaltning (en av intervjuerna genomfördes 
som en gruppintervju med två tjänstemän). Min avsikt med dessa intervjuer var att få en 
uppfattning av hur biståndsbedömning gick till i den aktuella kommunen, samt hur 
avtalsvillkoren såg ut för privata utförare. Jag beslutade dock att materialet från dessa 
intervjuer inte skulle inkluderas i avhandlingen, och att inga fler tjänstemän skulle 
intervjuas. Att skapa en fullständig bild av hur biståndsbedömning och avtalsvillkor såg ut i 
berörda kommuner var inte möjligt inom projektets tidsram; dessutom koncentrerades 
forskningsintresset alltmer mot att ställa företagare och deras subjektiva upplevelser i 
fokus.  
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beskrevs i denna intervju som en särskilt utmanande verksamhet, inte 
minst när det handlar om logistik och organisering. Detta bidrog till 
mitt beslut att avgränsa studien ytterligare och fokusera enbart på 
företagande inom hemtjänsten, istället för att även inkludera 
företagare som driver privata äldreboenden.  
      
Samtliga informanter hade deltagit i arbetet med att starta verksam-
heten och beskrev sig själva som ägare av företaget vid intervjutill-
fället55, ibland tillsammans med andra delägare. Somliga berättade att 
de drev företaget tillsammans med familjemedlemmar, medan andra 
nämnde vänner, bekanta eller yrkeskollegor. Samtliga informanter 
uppgav även att de arbetade med ledning i den dagliga verksamheten, 
dock på olika nivåer. Några beskrev att de arbetade med organisering 
och planering av det dagliga omsorgsarbetet och att de själva deltog i 
detta, i varierande grad. Andra berättade att de huvudsakligen arbe-
tade med kvalitets- och utvecklingsfrågor, ekonomi, administration, 
samt ansvarade för kontakter med äldre, anhöriga och kommunala 
tjänstemän. Bland informanterna finns en viss spridning när det 
gäller kön och etnisk bakgrund. Somliga uppgav sig vara födda i andra 
länder. Fyra informanter är män.  
      
Vid intervjutillfällena var informanterna verksamma i olika kommu-
ner i Stockholms län. Somliga informanter var enbart aktiva i en 
kommun eller kommundel, medan andra hade kunder i ett flertal 
kommuner inom regionen. Anledningen till att jag valde Stockholms 
län hade med både analytiska och praktiska skäl att göra. Ur ett 
analytiskt perspektiv ville jag utforska hur hemtjänstföretagare be-
skriver sina möjligheter som aktörer på en jämförelsevis utvecklad 
marknad, i en region med differentierad befolkning och ett större 
kundunderlag. Dessa faktorer kan skapa efterfrågan på nya och mer 
specialiserade tjänster, vilket i sin tur skapar möjlighet för 

                                                
 
55 Under de år som avhandlingsarbetet pågick försvann två företag från marknaden. De 
företagare som ägde och ledde dessa verksamheter berättade vid respektive intervjutillfälle 
att de brottades med stora ekonomiska svårigheter. En annan informant fanns inte längre 
kvar i verksamheten när jag ringde upp för en kompletterande intervju (företaget fanns 
dock kvar).  
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företagande (se Tödtling & Wanzenböck 2003).56 Det kan gälla 
efterfrågan på hushållsnära tjänster men också tjänster som profileras 
mot särskilda målgrupper, t.ex. äldre med demens eller utlandsfödda 
äldre som önskar få språk- och kulturanpassad hjälp. Ur ett praktiskt 
perspektiv ville jag samtidigt ha ett tillräckligt stort utbud av företa-
gare inom en samlad region att välja bland. Förekomsten av en 
marknad för hemtjänst varierar starkt med bl.a. befolkningsstorlek 
och politisk inriktning (se t.ex. Stolt & Winblad 2009). I exempelvis 
Göteborg bedrevs all hemtjänst i kommunal regi då jag påbörjade 
studien, och i Karlstad fanns vid denna tidpunkt inte ens en handfull 
privata hemtjänstutförare varav några utgjordes av stora bolag.  
      
Informanterna hittade jag genom kommunernas webbsidor, där det 
finns funktioner som gör det möjligt att söka efter hemtjänstföretag 
som godkänts som leverantörer och som är verksamma inom kom-
munen. Dessa sökfunktioner gör det bl.a. möjligt att hitta basfakta om 
verksamheten, kontaktuppgifter samt länkar till företagens webb-
sidor. Utgångspunkten var de centrala urvalskriterier som jag beskri-
vit ovan. I övrigt sökte jag efter variation med avseende på företagets 
juridiska form, affärsidé, grad av etablering samt företagarens bak-
grund. I somliga fall stötte jag på små eller medelstora företag som 
verkade intressanta, t.ex. för att deras hemsidor innehöll beskriv-
ningar av särskilda profiler och arbetssätt, men där ägarfunktionerna 
och ledarfunktionerna var separerade från varandra. Det kunde då 
visa sig att den vd som jag först trodde var egen företagare enligt den 
sociologiska definitionen ovan, i själva verket var anställd. Sådana 
”fall” ingår således inte i mitt urval. 
      
Den första kontakten med potentiella informanter togs genom e-post. 
Jag beskrev mitt avhandlingsarbete och avslutade med en förfrågan 
om det gick bra att ringa upp för att ge vidare information och 

                                                
 
56 Enligt Tödtling och Wanzenböck (2003) kan urbana miljöer antas ha vissa egenskaper 
som gynnar företagande, och särskilt nyföretagande. De refererar till detta som ”the urban 
incubator hypothesis”. Till dessa egenskaper hör bl.a. utvecklade industri- och 
servicessektorer vilka fungerar som jordmån för nyföretagande, välutbildad arbetskraft, 
utvecklad infrastruktur och en hög densitet av både kunder och leverantörer.  
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eventuellt boka datum för en intervju. En företagare svarade med ett 
avböjande om att medverka, medan en annan företagare svarade att 
jag gärna fick ringa upp. I övrigt fick jag ingen respons, dvs. inga 
positiva svar men heller inga negativa, varför jag gick vidare med att 
ringa upp företagare som uppfyllde mina urvalskriterier. En påtänkt 
informant tackade nej i telefon. Andra uttryckte dock intresse för 
studien och ställde sig positiva till att medverka. Somliga började 
redan i det första telefonsamtalet berätta om hur påfrestande, 
alternativt roligt och meningsfullt, arbetet som hemtjänstföretagare 
var. Äldreomsorg framstod således som ett område, vilket engagerar 
och berör. Detta indikerar att de företagare som valde att medverka är 
företagare som har ett professionellt och/eller personligt intresse för 
omsorg. Detta urval har sannolikt påverkat mina resultat, t.ex. när det 
gäller mina tolkningar av viljan att göra gott som ett av flera motiv för 
hemtjänstföretagande. 
 
 

5.3.2 Genomförande av intervjuer 

 
Arbetet med intervjuerna har utförts i olika omgångar och således 
varit utsträckt över tid. Den första intervjun genomfördes under sen-
hösten 2009 och den sista genomfördes våren 2012. Samtliga inter-
vjuer genomfördes i företagens lokaler. Till mitt stöd hade jag en te-
matiserad intervjuguide (se bilaga 1). De teman som behandlades un-
der intervjuerna omfattade aspekter som informantens bakgrund och 
omständigheter kring företagsetablering, företagets nuvarande verk-
samhet, informantens syn på omsorg och kvalitet inom hemtjänsten, 
samt uppfattningen om villkoren för att driva hemtjänstföretag. Varje 
tema innehöll förslag på frågor. Intervjuerna varierade i tid från 45 till 
160 minuter. De flesta intervjuer spelades in digitalt; undantaget är 
tre kortare intervjuer, som inte spelades in. Detta berodde i två fall på 
att informanterna inte kände sig bekväma med att bli inspelade, och i 
ett fall på att jag själv inte bedömde det som nödvändigt.57 I de fall 
                                                
 
57 Anledningen till att jag inte bedömde inspelning som nödvändigt var att det rörde sig om 
en kortare uppföljning av en tidigare intervju som genomförts med samma informant. Den 
första intervjun som spelades in var omfattande och gav ett rikt material. Informanten 
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inspelning inte skedde förde jag så utförliga anteckningar jag kunde 
under intervjun, vilka jag skrev rent inom några dagar efter intervju-
tillfället.  
      

Under intervjuerna eftersträvade jag ett flexibelt förhållningssätt och 
att följa informanterna i deras berättelser. Detta medförde att jag inte 
följde intervjuguiden och dess förslag till frågor på något strikt sätt. 
Istället hoppade jag och informanterna mellan olika teman, och 
skiftande frågor ställdes i olika intervjuer. Exempelvis ställdes olika 
följdfrågor till olika personer, beroende på vilka erfarenheter och 
uppfattningar de beskrev. Intervjuguiden användes främst som en 
checklista i slutet av intervjun, för att stämma av att inget väsentligt 
missats. Intervjuguiden reviderades också under arbetets gång. Något 
som bidrog till detta var att intervjuarbetet varvades med preliminära 
tolkningar och analyser. Istället för att samla genomförda intervjuer 
på hög transkriberade jag dessa så fort jag fick tillfälle, samt arbetade 
med sammanställningar där jag lyfte fram centrala teman och citat. 
En fördel med detta arbetssätt var att det gav möjligheter att notera 
vilka frågor och aspekter som borde följas upp närmare i kommande 
intervjuer. De intervjuer jag genomfört, samt mina tolkningar av dem, 
ledde mig således vidare i kunskapssökandet.  
      
Ett exempel på en förändring är att jag i de senare intervjuerna ställde 
fler frågor till informanterna om hur de såg på mottagaren av 
hemtjänst – det vill säga, den äldre individen eller ”kunden”. I detta 
sammanhang ställde jag bl.a. kritiska frågor om kundbegreppet: Kan 
en äldre person med demens förväntas agera som en suverän och 
krävande konsument? En annan förändring är att jag i de senare 
intervjuerna också ställde fler frågor till företagarna om vad de 
upplever som positivt med att vara företagare inom hemtjänsten. 
Detta bidrog till mer mångfacetterade beskrivningar av tillvaron som 
hemtjänstföretagare. Medan de tidigare intervjuerna bitvis präglas av 
ett negativt perspektiv på framförallt ekonomiska förutsättningar, 
                                                                                                                                  
 
hade tidigare varit verksam som företagare inom äldreomsorgen, men var det inte vid 
tidpunkterna för intervjuerna. Uppföljningsintervjun avsåg att komplettera mindre detaljer 
när det handlade om informantens skäl för att inte etablera sig på marknaden på nytt.  
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förekommer det i senare intervjuer beskrivningar av hur meningsfullt 
det är att driva hemtjänstföretag: ”Att få jobba i den här branschen är 
fantastiskt”, ”Det är ett underbart jobb”, och liknande. Dessa positiva 
upplevelser beskrevs framförallt i relation till kontakter med äldre och 
deras anhöriga, men även arbete med personalfrågor framträdde som 
ett positivt och stimulerande område.  
      
I inledningen till detta kapitel betonades att kunskapen som skapas 
genom intervjuer är kontextuell; det betyder bl.a. att den har ett 
samband med den interaktion som sker under intervjusamtalen. En 
central fråga i detta sammanhang är hur forskarens agerande, samt 
relationer mellan forskare och informanter, påverkar och formar det 
material som skapas (Holstein & Gubrium 2004; Miller & Glassner 
2004; Persson 2010). Även om jag försökte ge utrymme åt 
informanternas erfarenheter och reflektioner, betydde inte detta att 
jag reducerade mig själv till en passiv mottagare av information. Jag 
har på olika sätt varit aktiv i intervjusamtalen och därmed delaktig i 
skapandet av empirin.  
      
I enlighet med etiska riktlinjer informerade jag inledningsvis om 
studiens syfte och frågeställningar. Jag angav också vilka teman jag 
önskade belysa i intervjuerna. Min uppfattning är att informationen 
bidrog till att skapa trygghet hos informanterna, men också till att 
samtalen styrdes in i en riktning som definierats av mig. Detta kan ha 
medfört att aspekter och företeelser som är betydelsefulla i 
informanternas livsvärldar föll utanför samtalen. Exempelvis har 
familjelivets betydelse för företagandets villkor inte behandlats lika 
utförligt under intervjuerna, som villkor kopplade till den offentliga 
finansieringen och regleringen. Familjens betydelse fanns inte med 
som ett tema i min guide och togs heller inte upp i någon större 
utsträckning av informanterna.58 Somliga berättade dock att 
familjemedlemmar bidragit med insatser i företaget, och i vissa fall 
beskrevs familjemedlemmar också som delägare. Insatserna från 

                                                
 
58 Tidigare forskning visar exempelvis att kvinnors huvudansvar för barn och hushåll sätter 
ramar för och påverkar villkoren för deras företagande. Se t.ex. Lönnbring (2003) och 
Sundin och Holmquist (1989).  
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familjemedlemmar framstod som viktiga resurser; det kunde 
exempelvis handla om en livspartner som bidragit med finansiellt 
stöd och/eller arbetsinsatser, eller vuxna barn som arbetade i 
företaget. 
      
Under intervjuerna försökte jag känna in och anpassa mitt sätt att 
intervjua till personen som intervjuades, och till situationen. Somliga 
informanter var mycket verbala, detaljerade och ”självgående” inom 
ramarna för de teman som jag angett. I dessa intervjuer behövde jag 
inte ställa särskilt många frågor utan uppmuntrade istället till fortsatt 
berättande genom hummanden (”Mmm”), småord eller kortare 
repliker (”Intressant, kan du berätta mer?”). Andra informanter kom 
med mindre omfattande berättelser och i dessa intervjuer ställde jag 
fler frågor. I det transkriberade materialet framgår hur mina frågor 
ibland inneburit att informanterna påverkats i sina tankebanor. När 
jag ställde frågan till en informant om huruvida det kan finnas en 
motsättning i att beskriva äldre med demens som kunder, svarade 
informanten först att hon inte hade tänkt i dessa banor tidigare. Vi 
fortsatte tala om detta och informanten formulerade argument för på 
vilket sätt äldre som tar emot hemtjänst kan uppfattas som kunder. 
Detta kan ses som ett exempel på hur mening skapas i 
intervjusituationen, med forskaren som medskapare (jfr Holstein & 
Gubrium 2004; Kvale & Brinkmann 2009).  
 
Sociala likheter och skillnader mellan den som intervjuar och 
intervjuas är en aspekt som kan ha betydelse för interaktionen i 
intervjusituationen (Krekula 2006; Persson 2010). Medlemskap i den 
grupp som studeras eller egna erfarenheter hos intervjuaren om det 
ämne som undersöks, kan vara en tillgång (Miller & Glassner 2004). 
Dels kan detta göra det lättare att få kontakt med informanter och 
etablera förtroende, dels kan erfarenhetsbaserade kunskaper inom ett 
fält ge idéer om vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i en 
intervju. Under intervjuerna gav jag ibland respons på det informan-
terna berättade genom att nämna att jag själv arbetat som 
vårdbiträde, t.ex. när de beskrev svårigheter i organiseringen av 
omsorgsarbete (”Det känner jag igen från när jag själv jobbade som 
vårdbiträde”). Jag uppfattade att denna respons bidrog till att föra 
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samtalet vidare, då informanterna i sin tur fortsatte utveckla sina be-
rättelser.  
      
En risk med att forskaren alltför ensidigt betonar likhet och en ”vi-
tillhörighet” med informanterna är dock att hon eller han kan gå 
miste om möjligheten att uppmärksamma olika tolkningar och att 
ifrågasätta det som tas för givet; det som döljs under likheten (se 
Krekula 2006). Ett sådant förgivettagande som varken jag eller in-
formanterna ifrågasatte i de inledande intervjuerna är att kund-
begreppet kan användas utan reservationer för att beskriva äldre som 
tar emot hemtjänst. Som ovan angetts, har jag dock lagt större fokus 
på att problematisera detta i senare intervjuer genom att ställa kri-
tiska frågor om huruvida äldre med t.ex. demens kan förväntas 
fungera som kunder.   
      
Vidare kan tillhörighet till sociala kategorier som klass, kön, ålder, 
etnicitet, osv. ha betydelse för hur deltagare i en intervjusituation 
uppfattar och tilltalar varandra (Krekula 2006; Miller & Glassner 
2004; Persson 2010). I dessa avseenden upplevde jag inte själv några 
påtagliga skillnader som påverkade intervjuerna på avgörande sätt. 
Flertalet av informanterna hade liksom jag utbildning på högskole-
nivå. Somliga nämnde också att de tidigare intervjuats av forskare och 
studenter. 
      
Kunskapen som skapas genom intervjuer påverkas dock inte enbart 
av interaktionen mellan intervjuare och informant, utan även av 
normer, föreställningar och diskurser i det omgivande samhället. 
Intervjun kan betraktas som ett sammanhang där människor skapar 
mening. I detta meningsskapande tar de sociala och kulturella kon-
ventioner till sin hjälp (Persson 2010). Hur individer presenterar sig 
och sina motiv i en intervjusituation påverkas bl.a. av normer kring 
vad som är begripligt och acceptabelt (Alvesson & Sköldberg 2008). 
Ett exempel på hur sådana normer tar sig uttryck i mitt intervju-
material är att somliga informanter tar avstånd från strategier och 
drivkrafter inom riskkapitalbolag, vilka de främst förknippar med 
vinstmaximering. Några nämner också massmedierapporteringen och 
den debatt som förts om riskkapitalbolagens agerande. Samtida de-
batter och moraliska konventioner, som att man inte ska tjäna pengar 
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på människors behov av vård och omsorg, har således påverkat det 
som sagts i intervjuerna och därmed även resultaten.  
      
En särskild utmaning som kan uppstå vid intervjuer med företrädare 
för egna organisationer, exempelvis företagsledare, är att dessa har ett 
intresse av att den egna verksamheten framstår i ett positivt sken. 
Alvesson och Sköldberg (2008) noterar, med hänvisning till 
organisations- och managementforskning, att det finns en tendens 
hos företrädare för organisationer att ägna sig åt ”sales talk” – det vill 
säga, medvetna eller omedvetna försök att sälja in verksamheten hos 
utomstående betraktare. Somliga uttalanden i mina intervjuer kan 
tolkas som uttryck för ”sales talk” eller intrycksstyrning (Goffman 
2007). Ett exempel är en informant som framhöll sina visioner för 
verksamheten och uttryckte förhoppningar om att jag skulle tipsa 
andra om företagets verksamhet, och därmed bidra till att sprida ett 
gott rykte. Jag fick också en penna med företagets namn.  
      
Samtidigt är det intressant att notera de mönster som kan urskiljas i 
form av mindre positiva och skönmålande beskrivningar av verksam-
heterna. Exempelvis förekom uttalanden om att arbetsvillkoren för 
personalen inte var de bästa, utan att arbetstempot var för högt upp-
drivet och anställningsvillkoren osäkra. Det förekom också exempel 
på informanter som uttryckte att de inte kunde ge så bra omsorg som 
de önskade, vilket de också uttryckte besvikelse över. Kanske 
användes intervjun av somliga företagare inte enbart eller främst som 
ett tillfälle till ”sales talk”, utan även som ett tillfälle att tala om sådant 
som bekymrade dem i deras företagartillvaro. Möjligtvis kan dessa 
beskrivningar också tolkas som uttryck för ett visst förtroende i 
intervjusamtalen. Dessa berättelser har bidragit till en mer 
mångfacetterad empiri som möjliggör analyser av konflikter och 
irrationaliteter i hemtjänstföretagande.  
 
En problematik som på olika sätt kan aktualiseras inom forskning 
handlar om asymmetriska maktrelationer mellan forskare och med-
verkande, exempelvis mellan intervjuare och den som intervjuas 
(Aspers 2011a; Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuaren definierar och 
kontrollerar situationen genom att ange vilket ämne och vilka frågor 
som skall behandlas, och kan därmed anses befinna sig i en 
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maktposition: ”det är intervjuaren som frågar och intervjupersonen 
som svarar” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 20).  
      
Jag menar dock att det inte automatiskt föreligger en maktrelation 
som alltid överväger till forskarens fördel i själva intervjusituationen. 
Liksom Krekula (2006) har jag inte utgått från att informanterna och 
jag haft givna maktpositioner i mötet. Visst är det forskaren som ber 
om intervjun och som definierar vad den skall handla om, men 
samtidigt är forskaren beroende av informanten för att 
överhuvudtaget ha möjlighet att genomföra sitt projekt. Detta med-
förde, enligt min erfarenhet, ibland svårigheter att ställa kritiska 
frågor. Som Olsson (2008) skriver är det lätt hänt att bli försiktig i sitt 
frågande när man vill upprätthålla en god kontakt med den person 
som intervjuas. Graden av maktassymmetri kan sannolikt variera be-
roende på om forskaren intervjuar en person som är företagsledare 
och chef, en tonåring eller ett barn, eller människor som av olika skäl 
befinner sig i utsatta positioner.  
 
I mitt fall hade de företagsledare och chefer som intervjuades 
dessutom något av en expertroll; åtminstone i de första intervjuerna 
var det inte helt lätt för mig att hänga med i detaljer som rörde 
biståndshandläggning och ersättningsvillkor. I dessa frågor hade 
informanterna betydligt större kunskaper, och i somliga intervjuer 
blev jag korrigerad eller informerad om detaljer i lagstiftning som jag 
inte kände till. Frågor om makt mellan forskare och informanter be-
rör emellertid inte bara interaktionen under intervjusituationen och 
vad intervjun handlar om, utan även hur det skapade materialet 
tolkas och återges för offentligt bruk. På denna punkt har forskaren 
desto större makt, medan informanterna ofta inte har någon makt 
alls. Detta återkommer jag till senare i kapitlet, i samband med 
reflektioner kring studiens kvalitet och etiska överväganden.  
 
 

5.4 Tolkning och analys 
 
Analysen av empirin har varit en sökande och tolkande process. Jag 
har arbetat med kodning men inte följt strikta regler och procedurer, 
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utan försökt hitta ett arbetssätt som varit följsamt i förhållande till det 
material jag arbetat med. I analysprocessen har jag pendlat mellan 
kodning av intervjuutskrifter, läsning av relevant teori och tidigare 
forskning, samt författande av egen text. Inledningsvis sökte jag efter 
aktörernas beskrivning av sin tillvaro och sina villkor som 
hemtjänstföretagare, eller deras definition av situationen (Thomas & 
Thomas 1928; se även Trost & Levin 2004).59 I senare faser av 
analysarbetet har jag också sökt efter alternativa tolkningar som 
överskrider aktörernas definitioner och självförståelser, t.ex. när det 
handlar om fenomen som aktörerna beskriver på motsägelsefulla sätt 
eller när det handlar om omgivande samhällsdiskurser som kan ha 
påverkat det som sagts i intervjuerna. Liksom Olsson (2008) vill jag 
beskriva och förstå det som intervjupersonerna berättade för mig, 
men även se bakom det självklara och förgivettagna för att få en 
djupare förståelse av det fenomen jag studerat.  
 
 

5.4.1 Från transkribering till konstruktioner av andra ordningen 
 
I viss utsträckning sker det ett tolkningsarbete redan under intervju-
situationen, vilket är oundvikligt. Intervjuaren måste göra aktiva och 
spontana tolkningar av informantens uttalanden för att kunna avgöra 
vilka följdfrågor som är lämpliga att ställa, vilka frågor som bör vänta 
till senare, om det dyker upp nya trådar som är intressanta att följa 
upp, osv. (Alvesson & Sköldberg 2008; Kvale & Brinkmann 2009). De 
tolkningar som görs på detta stadium är dock fragmentariska och 
okoncentrerade (Olsson 2008). Ett mer koncentrerat tolkningsarbete 
inleddes då jag transkriberade intervjuerna, dvs. transformerade det 
inspelade materialet från muntliga berättelser till skriven text.  
                                                
 
59 Uttrycket ”definitionen av situationen” innebär att det en människa varseblir av en 
situation utgör hennes verklighet, vilket styr hennes agerande. Definitionen av en situation 
kan därmed bli verklig i sina konsekvenser. Detta formulerades på följande sätt i det s.k. 
Thomas-teoremet: ”If men define situations as real, they are real in their consequences” 
(Thomas & Thomas 1928, s. 572). Det vi säger om verkligheten hänger samman med vilket 
perspektiv vi anlägger på situationen. Den sociala verkligheten är subjektiv och kan 
uppfattas på många sätt (Trost & Levin 2004).  
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Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att inte betrakta 
transkribering som en fråga om mekaniskt överförande av tal till 
skrift. Det handlar istället om en process som ställer krav på aktiva 
bedömningar från forskarens sida. Det gäller bl.a. bedömningar av 
vilka delar av intervjun som skall skrivas ut och vilka som eventuellt 
skall lämnas därhän, vilken grad av precision som skall eftersträvas, 
samt hur innebörderna i det som sägs skall översättas.  
      
Jag eftersträvade så ordagranna utskrifter som möjligt, men hoppade 
över stakningar, vissa mindre upprepningar av småord, och liknande. 
Jag hoppade även över korta inbrytningar och inskjutningar, t.ex. då 
jag själv sköt in ett kort hummande eller förstärkande småord som 
”jaa/jaha” i informanternas uttalanden. När jag tyckte mig uppfatta 
emotionella uttryck hos informanten, noterade jag detta i utskriften 
(t.ex. ”suckar”, ”låter engagerad/ivrig”, ”skrattar”). I två intervjuer 
hoppade jag över en kortare passage på 5 minuter vardera, då 
samtalen svävade ut på ett sätt som jag bedömde icke relevant för 
avhandlingsarbetets syfte och frågeställningar. En utmaning uppstod i 
samband med transkribering av intervjuer som genomförts med 
personer, vilka inte talade svenska som modersmål. Dessa personer 
tenderade att konstruera meningar och att använda syftningar på 
andra sätt än vad jag själv var van vid. Jag upptäckte här att en 
ordagrann utskrift i själva verket skulle förvränga innebörderna i det 
som sades, varför jag särskilt aktivt fick konstruera om talade ord till 
skriven text. Detta exempel pekar särdeles tydligt på att 
transkribering ställer krav på tolkning av det som sägs, och att den 
resulterande utskriften skall betraktas som en konstruerad produkt.  
      
När materialet hade transkriberats läste jag igenom utskrifterna och 
gjorde sammanfattningar för enskilda intervjuer, i vilka jag plockade 
fram de teman jag uppfattade som mest framträdande. Sammanfatt-
ningarna skrevs i en berättande form och inleddes med informantens 
bakgrund (alternativt bakgrunden till företagsetableringen), för att 
sedan ta upp teman som verksamhetens inriktning och organisering, 
informantens syn på omsorg och kvalitet, beskrivningar av omgivande 
villkor, osv. Jag återberättade det som informanterna hade sagt om 
dessa teman med mina egna ord och illustrerade med citat från 
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informanterna. Dessa sammanfattningar återfördes till informan-
terna, tillsammans med utskrifter från intervjuerna.  
 
En informant som jag senare träffade igen för en uppföljande intervju 
beskrev det som en mindre angenäm upplevelse att läsa utskriften. 
Informanten hade upplevt sitt eget tal som osammanhängande när 
det tog sig uttryck i skriftlig form, men hade inget att invända mot 
innehållet i utskriften eller i min sammanfattning av intervjun. 
Snarare uttryckte hon att sammanfattningen var utförlig och att jag 
lyckats få ut mycket av intervjun. Några andra informanter bekräftade 
genom e-post att de hade tagit emot materialet och att de inte hade 
något att invända. Sammanfattningarna var otillräckliga för mer 
grundliga och systematiska analyser, men ändå viktiga för att ge mig 
en första känsla för materialet och en helhetsbild.  
      
För att arbeta med mitt material på ett mer systematiskt och 
fördjupat sätt, fortsatte jag med att koda utskrifterna. Kodning 
innebär att forskaren knyter olika termer och begrepp till textsegment 
i intervjuutskrifter eller observationsanteckningar, för att urskilja och 
ange betydelser i det empiriska materialet (Aspers 2011a; Corbin & 
Strauss 2008; Miles & Huberman 1994). Genom att använda olika 
koder kan forskaren sätta ord på vilka aktörer som framträder i 
materialet, vilka situationer och relationer som beskrivs, vad 
aktörerna gör, och mycket mer. Processen handlar om att skapa 
kvalitativa distinktioner genom användning av koder som betecknar 
likhet och olikhet (Aspers 2011a). Detta ger forskaren möjlighet att 
bryta ned och sortera materialet i en mängd delar, samt möjligheter 
att undersöka hur dessa delar kan relateras till varandra.  
      
Koder kan variera i abstraktionsnivå och skapas på olika sätt. Vissa 
koder kan vara sådana som forskaren identifierar direkt i olika ytt-
randen och som består av de ord och begrepp som informanterna 
själva använder, s.k in vivo-koder (Corbin & Strauss 2008). I mitt 
material är ”kringtid”, ”kundtid” och ”bomtid” exempel på sådana 
vardagliga eller förvetenskapliga begrepp. De kan ses som 
tankekonstruktioner som informanterna använder för att orientera 
sig i och beskriva sin livsvärld, dvs. som första ordningens konstrukt-
ioner (Aspers 2011a). Begreppen är specifika för denna värld och kan 



155 
 
 

enbart förstås i relation till andra begrepp och praktiker i fältet. Jag 
använder dem som koder för att förstå den betydelse som tid och 
olika dimensioner av tid har i relation till aspekter som handlar om 
organisering av hemtjänstarbete.  
      
Andra koder är konstruerade av forskaren och ligger på en högre 
abstraktionsnivå. De kan vara mönsterkoder som identifierar ett 
centralt tema och som grupperar koder på lägre abstraktionsnivå 
under detta tema (Miles & Huberman 1994). En mönsterkod fungerar 
således som en nod eller som ett slags begreppsligt paraply; den 
samlar andra koder som pekar mot samma fenomen. Ett exempel på 
en mönsterkod som jag konstruerat är ”misstänksamhetens kultur”, 
vilken identifierar ett mönster i hur informanter talar om relationer 
till beställarsidan. Det rör sig om återkommande uttalanden som ger 
uttryck för att dessa relationer tycks präglas av ömsesidigt misstro-
ende; informanter ger uttryck för att de känner sig ifrågasatta av 
biståndshandläggare, samtidigt som de själva uttalar misstro mot 
handläggare.60 Detta mönster byggs upp av underliggande koder som 
”avstånd”, ”prestige”, ”främlingskap”, ”motstridiga intressen”, ”brist 
på dialog”, m.m.  
 
Mönsterkodning är således ett viktigt steg i arbetet med att skapa 
begrepp på högre abstraktionsnivåer och att undersöka olika former 
av relationer och processer. Detta kan beskrivas som en rörelse från 
lågabstrakta beskrivningar av materialet till teoretiska tolkningar, 
eller från första ordningens konstruktioner till konstruktioner av 
andra ordningen (se Aspers 2011a). De tolkningar som forskaren 
skapar – konstruktioner av andra ordningen – skall ha en förankring i 
de begrepp och teorier som informanterna i livsvärlden använder.  
      

                                                
 
60 Viktigt att poängtera är dock att här finns variationer i form av positiva beskrivningar av 
relationer med beställarsidan. Även när informanter beskriver relationer till beställarsidan 
som samarbetsinriktade och ömsesidigt förtroendefulla framträder dock risken för 
misstroende som ett potentiellt hot i bakgrunden; förtroendet är inget som kan tas för 
givet, utan något som dessa informanter vårdar och upprätthåller med förtroendeskapande 
strategier.  
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Jag har främst inspirerats av Miles och Huberman (1994) som beskri-
ver två nivåer i kodningsarbete: förstanivåkodning samt mönster-
kodning. ”First-level coding is a device for summarizing segments of 
data. Pattern coding is a way of grouping those summaries into a 
smaller number of sets, themes, or constructs” (Miles & Huberman 
1994, s. 69. Kursiv i original). Distinktionen mellan förstanivåkodning 
och mönsterkodning har en motsvarighet i det Corbin och Strauss 
(2008) benämner som öppen och axial kodning. Eftersom jag inte ar-
betat enligt den metodologi för grundad teori som förespråkas av 
Corbin och Strauss, avstår jag dock från att använda deras termino-
logi. Jag ansluter dock till deras uppfattning om att uppdelningen av 
kodning i olika nivåer eller faser skall ses som en artificiell 
distinktion. Den görs för att betona, att även om ett empiriskt 
material delas upp i olika koder, så måste materialet sättas ihop 
genom att koder relateras till varandra (Corbin & Strauss 2008). I det 
praktiska kodningsarbetet sker dock ofta pendling mellan kodning på 
olika nivåer.    
      
Kodningsprocessen inleddes med att jag gick igenom varje 
intervjuutskrift med penna, strök under yttranden i texten som ver-
kade betydelsefulla, samt noterade termer och begrepp som uttryckte 
denna betydelse i marginalerna. Fokus låg således på det som Miles 
och Huberman (1994) kallar förstanivåkodning. Jag sökte framförallt 
efter informanternas definition av situationen: Vilka problem beskrev 
informanterna, som jag kunde vetenskapliggöra? Mer konkret be-
tydde detta att jag sökte efter beskrivningar av situationer och 
händelser, inblandade aktörer, villkor, strategier, konsekvenser, 
handlingar, föreställningar, osv. Jag använde huvudsakligen vardag-
liga och lågabstrakta begrepp (vilka ibland utgjordes av informanter-
nas egna ord, s.k. in vivo-koder) men provade även mer abstrakta 
begrepp som ”organisering”, ”inbäddning”, ”omsorgsrationalitet”. 
Dessa fungerade dock mer som sökbegrepp för att ställa frågor till 
empirin (jfr Lönnbring 2003) än som definitiva begrepp med fastlåsta 
betydelser. Tillvägagångssättet byggde således till stor del på 
induktiva inslag, i den meningen att jag huvudsakligen identifierade 



157 
 
 

koder med utgångspunkt i empirin och informanternas 
vardagsspråk.61  
      
Kodningen varierade i detaljgrad beroende på utskriftens kvalitet. Jag 
har inte kodat ord för ord. Jag läste utskrifterna rad för rad och 
ställde frågor om vilken mening som informanterna gav uttryck för, 
hur denna kunde förstås, samt vilka koder som kunde användas för 
att begreppsliggöra denna förståelse. Detta betydde ibland att ett 
kortare stycke på några få meningar försågs med flera koder, ibland 
att längre stycken enbart försågs med en eller ett fåtal koder. Nya 
koder utvecklades efterhand som jag läste utskrifterna och såg nya 
företeelser och innebörder. Jag gick då tillbaka till utskrifter som jag 
tidigare kodat för att undersöka om jag kunde urskilja motsvarande 
företeelser och innebörder även i dessa. Det skedde således 
upprepade genomläsningar eller snarare närläsningar av varje 
intervjuutskrift. En viktig aspekt handlade om att inte bara identifiera 
koder, utan även söka efter variationer i deras egenskaper och 
dimensioner. Det handlade exempelvis om att inte enbart markera 
utsagor som relaterade till skäl för att starta hemtjänstföretag, utan 
också söka efter variationer i hur olika skäl beskrevs.  
 
Förstanivåkodningen resulterade i ett stort antal koder som var svåra 
att överblicka. Jag hade gjort preliminära noteringar om relationer 
mellan vissa koder som ”kringtid” och ”tidspress”, men behövde hitta 
ett sätt att komma vidare och arbeta med mönsterkodning på ett mer 
fokuserat sätt. Ett moment i denna process var att klippa sönder 
kopior av kodade intervjuutskrifter, och att sortera kodade 
textstycken som verkade peka mot skilda fenomen i olika kuvert. 
Koder som relaterade till skäl för att starta hemtjänstföretag 
sorterades exempelvis i ett kuvert, medan koder som relaterades till 
uppfattningar om biståndshandläggning sorterades i ett annat kuvert. 

                                                
 
61 Ett alternativ hade varit att utforma ett preliminärt kodschema med utgångspunkt i 
befintlig teoribildning och revidera koderna i detta efterhand (se t.ex. Aspers 2011a; Miles 
& Huberman 1994). Jag uppfattade dock inte ett sådant tillvägagångssätt som tillräckligt 
lyhört för informanternas beskrivningar och den kontext som de verkade inom.  
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Ett viktigt inslag i denna sorteringsprocess handlade om ständiga 
jämförelser mellan likheter och olikheter i det kodade materialet 
(Corbin & Strauss 2008). Genom att jämföra koder som relaterade till 
misstänksamhetens kultur, kunde jag exempelvis skilja mellan 
beskrivningar av olika slags situationer då problematik kring misstro 
aktualiserades. Det rörde sig bland annat om situationer då den äldre 
skall välja utförare, samt situationer då utförare kontaktar 
handläggare för att få till stånd en utökning av den biståndsbedömda 
tiden. Jag kunde också differentiera koder som jag hänförde till 
misstänksamhetens kultur från koder som jag hänförde till andra 
aspekter av relationer till beställarsidan. Här skedde också en första 
utsortering av vilka företeelser jag inte skulle gå vidare med i den 
fortsatta analysen. Exempelvis sorterade jag bort beskrivningar av 
eventuella kontakter med företagare i andra branscher, då detta inte 
framträdde som någon omfattande och betydelsefull aspekt i relation 
till avhandlingens syfte och frågeställningar.  
      
För att fortsätta med mönsterkodningen på ett mer systematiskt sätt, 
tejpade jag upp de olika texturklipp som samlats i kuverten på stora 
blädderblocksark. Dessa fungerade som en slags analytiska kartor och 
blev åtskilliga till antalet. Varje ark försågs med en rubrik som mot-
svarade innehållet i de kodade texturklippen, t.ex. ”ersättningsvill-
kor”, ”ekonomiska strategier”, ”bistånd-bedömd tid”, ”bistånd-
byråkrati”, osv. Jag utgick från de kategorier som börjat utkristalleras 
då jag sorterade materialet i olika kuvert och fortsatte arbetet med att 
definiera egenskaper och dimensioner hos dessa. Exempelvis tejpade 
jag upp kodade urklipp som relaterade till olika kategorier av skäl för 
att etablera hemtjänstföretag på olika ark; detta för att kunna kon-
centrera mig djupare på kodning av likheter och olikheter mellan och 
inom de enskilda kategorierna. På så vis utvecklades exempelvis ”på-
verka sin arbetssituation” och ”besluta över verksamhetens 
utveckling” som två olika dimensioner av motiv som handlade om att 
öka sitt professionella handlingsutrymme.  
      
En fördel med detta tillvägagångssätt var att det gav möjlighet att 
bevara meningskontexten runt olika koder. Genom att alla koder som 
berörde samma företeelse samlades på ett ark kunde jag jämföra 
innebörden i en persons uttalanden med liknande uttalanden som 
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han eller hon gjort tidigare eller senare under intervjun, men även 
med uttalanden från andra personer som kodats på liknande sätt. Det 
gav mig således möjligheter att tolka delar i relation till helheten, vad 
som kan kallas en hermeneutiskt inspirerad tolkning (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Enstaka meningar och ord kan annars uppfattas 
som betydelselösa, såvida inte forskaren söker efter deras betydelse i 
relation till uttalanden som yttrats tidigare i intervjun eller som yttras 
längre fram (Miles & Huberman 1994).  
      
En central aspekt i den senare delen av mönsterkodningen var att 
olika teman relaterades till varandra. Genom detta utvecklades 
huvudkategorier som exempelvis ”yttre förutsättningar”. Den avser 
förutsättningar som ligger utanför den egna organisationen och som 
företagare initialt inte kan styra över, men som påverkar deras 
möjligheter att driva verksamheterna. Huvudkategorin ”yttre förut-
sättningar” byggs upp av teman eller underkategorier som ”misstänk-
samhetens kultur”, ”ett mångtydigt kundbegrepp”, samt ”tid är 
pengar”. Den utgör grunden för mina slutsatser om vilka särdrag som 
kännetecknar företagande inom hemtjänsten.   
      
Som ett sista och avslutande steg visualiserade jag mina analyser 
genom olika former av matriser och figurer. En inspirationskälla var 
Miles och Huberman som argumenterar för detta som en avgörande 
del i kvalitativt analysarbete: ”You know what you display” (Miles & 
Huberman 1994, s. 91). I dessa figurer angav jag relationer mellan 
första och andra ordningens konstruktioner genom att dra linjer som 
visar förbindelser mellan begrepp på lägre och högre 
abstraktionsnivåer (se även Aspers 2011a). De analyser som jag 
skapat genom detta, exempelvis när det handlar om motiv för att 
starta hemtjänstföretag, ligger på tematisk nivå – inte individuell 
nivå. Således är det inte individer som blir tolkade i termer av 
rationalitet; rationalitetsanalyser läggs snarare på en tematisk nivå 
som handlar om olika handlingsmönster. 
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5.4.2 Tolkningar som överskrider aktörernas perspektiv 
 
Den huvudsakliga princip som jag följde under tolknings- och 
analysarbetet var således att söka efter aktörernas erfarenheter och 
uppfattningar, både när det gällde bekymmer och glädjeämnen i 
tillvaron som företagare. Även om aktörers subjektivitet och 
meningsskapande varit en viktig utgångspunkt, menar jag att det kan 
finnas problem med att enbart begränsa sig till ett aktörsperspektiv. 
Blaikie (2007) ger exempel på kritiska invändningar som har 
framförts mot tolkande och subjektivistisk forskning, med ett snävt 
fokus på aktörernas mening. En huvudpunkt i kritiken handlar om att 
det sociala livet omfattar fler dimensioner än vad som uttrycks i 
aktörernas vardagsspråk, och att aktörerna inte alltid är medvetna om 
villkoren för och konsekvenserna av sina handlingar.  
 

Interpretivism fails to acknowledge the role of institutional 
structures, particularly divisions of interest and relations of power. 
/…/. These structures are both the condition and the consequence of 
the production of interaction. (Blaikie 2007, s. 188)  

 
En dogmatisk anslutning till ett perspektiv kan därmed medföra 
begränsningar i hur forskaren närmar sig ett forskningsproblem, och 
därmed begränsa möjligheterna att skapa förståelse.  
       
En ståndpunkt i denna fråga är dock att hävda möjligheten för 
forskare med ett empirinära förhållningssätt och ett grundintresse för 
aktörers meningsskapande, att även gå utöver aktörsperspektivet i 
sina tolkningar. Jag ansluter till Alvesson och Sköldberg (2008), vilka 
betonar vikten av ett reflekterande förhållningsätt i empiridrivna stu-
dier. De argumenterar för vikten av att inte stanna vid empirinära 
tolkningar av aktörernas mening; forskaren bör också uppmärk-
samma den politiska och ideologiska kontexten samt problematisera 
aspekter kring representation och auktoritet – till exempel genom att 
beakta språkets tvetydiga och kontextberoende karaktär i relation till 
det som studeras, samt lyfta fram olika exempel på auktoritetsan-
språk från forskarens och de studerades sida.  
      
I denna avhandling uppmärksammar jag den politiska och ideolo-
giska kontexten genom att kritiskt diskutera de utmaningar och 
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oavsedda konsekvenser som följer av marknadslösningar och kundval 
inom hemtjänsten. Marknaden är en institution som traditionellt för-
knippats med rationalitet och frihet, t.ex. inom delar av den utilitar-
istiska filosofin och inom nyliberalismen. Efter hand som analysen 
utvecklats har dock marknaden inom hemtjänst börjat framstå som 
en, åtminstone delvis, irrationell institution. Ett exempel på detta är 
IT-baserade system som används för att registrera insatser och re-
glera köp- och säljrelationer inom hemtjänsten, och som samtidigt 
riskerar att leda till ökad byråkrati och minskad flexibilitet. Jag strä-
var också efter att synliggöra det empiriska materialets mångtydighet 
och komplexitet när det handlar om informanternas beskrivningar av 
olika erfarenheter och uppfattningar. Detta innebär också att jag 
ibland föreslår olika tolkningar, snarare än att slå fast entydiga såd-
ana.  
      
En kritisk aspekt som också aktualiseras i min studie är vilken 
kunskap som kan nås genom retrospektiva frågor, framförallt när det 
handlar om motiv för att etablera företag. Berättelser om händelser 
och skeenden som utspelat sig i dåtid kan ses som uttryck för hur 
människor konstruerar sin bild av det förflutna och sin uppfattning av 
hur livet skall skildras (Krekula 2006). Hur informanter uppfattar sig 
själva och den situation de befinner sig i vid intervjutillfället, kan på-
verka hur både framtiden och det förflutna presenteras. En möjlig 
tolkning är att informanters uttalanden om sina skäl för att starta 
hemtjänstföretag skall uppfattas som uttryck för hur de nu ser på eller 
föreställer sig det som var då (se Trost 2010).  
      
Jag är dock inte intresserad av en ”korrekt” bild av hur det gick till, 
utan av hur informanterna uppfattar sina skäl för att etablera företag. 
Det intressanta i detta sammanhang är att ställa deras uppfattningar 
om sina intentioner i relation till hur de uppfattar möjligheterna att 
förverkliga dessa. Liksom Olsson (2008) menar jag att det finns te-
man som återkommer i berättelserna om det som tidigare skett; 
teman som kan göras till föremål för analys.   
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5.5 Trovärdighet, generaliserbarhet och etik 
 
Hur trovärdiga och hållbara är då de resultat som jag har kommit 
fram till? Detta kapitel avslutas med reflektioner om studiens 
vetenskapliga kvalitet. I detta sammanhang behandlar jag även frågor 
om generalisering och forskningsetik. Trovärdighet bör känneteckna 
hela forskningsprocessen (Haraldson 2004). Trovärdighet kan då 
betraktas som en fråga om hur forskaren närmat sig och konstruerat 
forskningsproblemet, hur det empiriska materialet skapats, hur 
tolkningar och analys genomförts, samt hur forskningsprocessen och 
resultaten redovisas för läsaren (Corbin & Strauss 2008; Kvale & 
Brinkmann 2009; Miles & Huberman 1994).  
      
Jag har försökt utveckla min förmåga att förstå och beskriva den 
kontext som hemtjänstföretagare verkar i genom att ta del av tidigare 
forskning och teoribildning inom olika discipliner. Som ett led i att 
förbereda mig inför intervjuerna tog jag exempelvis del av 
teoribildning inom både omsorgsforskning och forskning om 
företagande och entreprenörskap. Detta har ökat mina möjligheter att 
belysa olika aspekter av det som studeras och därmed beskriva och 
analysera den komplexitet som ryms i hemtjänstföretagande. I detta 
ingår även uppmärksammande av politiska och historiska aspekter 
(se kapitel 1 och 2). Forskarens förmåga att kontextualisera det som 
studeras, t.ex. genom åskådliggörande av politiska och historiska 
faktorer som har betydelse, beskrivs av Corbin och Strauss (2008) 
som ett viktigt kvalitetskriterium.  
      
Resultatens trovärdighet påverkas också av hur intervjuerna genom-
förts och vilken kvalitet dessa håller. Några centrala kvalitetskriterier 
är att intervjuaren följer upp och klargör meningen i informanternas 
svar och även försöker verifiera sina tolkningar av svaren under inter-
vjuns gång (Kvale & Brinkmann 2009). Detta är något jag försökt 
eftersträva, utan att samtidigt gå alltför djupt in i ett enskilt tema på 
bekostnad av andra. Ofta har jag helt enkelt upprepat det informanten 
sagt och sänt det tillbaka, vilket lett till att hon eller han utvecklat det 
vidare. När en informant exempelvis använde ordet ”hemskt” för att 
uttrycka hur det kändes att verksamheten blev bortvald av kunderna, 
upprepade jag detta som en fråga: ”Det var hemskt att bli bortvald?”. 
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Informanten bekräftade detta och fortsatte utveckla sin beskrivning 
av upplevelsen.  
 
Vissa trådar hade dock kunnat följas upp i större utsträckning. 
Somliga informanter som var verksamma i olika kommuner och som 
beskrev villkoren från beställarens sida som problematiska, uppgav 
samtidigt att de var mer nöjda med villkoren i vissa kommuner än i 
andra. Biståndsbesluten i dessa kommuner beskrevs som mindre de-
taljerade när det gällde vilka insatser som skulle genomföras hemma 
hos kunderna. Detta bidrog till att informanterna uppfattade sig som 
mindre styrda i genomförandet av dessa uppdrag. Jag ställde vissa 
uppföljningsfrågor om detta, men inte tillräckligt för att få utförligare 
berättelser som gav underlag för analyser. Det var heller inget som 
informanterna tog initiativ för att utveckla.  
      
Något som kan noteras är att det finns vissa kvalitetsskillnader mellan 
intervjuerna. Dessa sammanhänger framförallt med att tiden var be-
gränsad vid två intervjutillfällen, vilket gav mindre utrymme till upp-
följningsfrågor och att hinna med samtliga teman. Däremot har jag 
inte kunnat konstatera några avgörande kvalitetsskillnader mellan 
intervjuer som genomförts tidigt eller senare i forskningsprocessen. 
Mitt sätt att intervjua och ställa frågor förbättrades visserligen under 
arbetets gång, men trots vissa inledande svårigheter att följa med i 
detaljer som rörde biståndshandläggning och andra villkor, gav även 
de första intervjuerna centrala bidrag.  
 
Sammanfattningsvis är min bedömning att intervjuerna genererat ett 
mångfacetterat material som är rikt på infallsvinklar och överrask-
ningar. Något jag exempelvis inte hade väntat mig var att kontakterna 
med biståndshandläggare skulle inta en så central plats i informan-
ternas berättelser som de gjorde. Jag hade heller inte väntat mig att 
finna en sådan stor spännvidd i hur informanterna beskrev företa-
gandets positiva och negativa sidor. Spännvidden och komplexiteten i 
dessa berättelser har ställt krav på omfattande tolknings- och analys-
arbete. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att många intervjustudier 
skulle vinna på färre intervjuer som istället analyseras mer ingående. 
Alvesson och Sköldberg (2008) betonar också vikten av poängrika 
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tolkningar framför en stor mängd empiri. Detta är alltså något som 
jag har eftersträvat.  
      
När det kommer till analys finns det också kvalitetskriterier att 
beakta. Ett sådant kriterium är, enligt Corbin och Strauss (2008), att 
forskaren utvecklar begrepp som organiserar resultaten och att fors-
karen bygger in variation i analysen. Variation kan byggas in genom 
analys av fall som inte passar in, eller som visar skillnader längs vissa 
egenskaper och dimensioner. Dessa kvalitetskriterier har jag efter-
strävat i kodningsarbetet. Ett exempel är utvecklingen av ”misstänk-
samhetens kultur”, ett tema som organiserar centrala resultat och 
som visar variationer i hur informanter upplever misstroende och 
förtroende i relation till kommunala tjänstemän. När jag påbörjade 
analysen av detta tema var det främst utsagor om misstroende som 
slog mig. Berättelser om förtroende tycktes först inte passa in. Efter-
hand började jag dock se ett mönster som inrymde varierande 
upplevelser, och som inte uteslutande handlade om misstro. Detta 
tema utvecklades som ett resultat av empirisk analys och utgick inte 
från förbestämda teorier (detsamma gäller t.ex. ”ett mångtydigt 
kundbegrepp”).  
 
Jag har således eftersträvat sensitivitet i relation till aktörernas me-
ning, vilket Corbin och Strauss (2008) betonar som ett centralt 
kvalitetskriterium (se även Aspers 2011a). Samtidigt har jag kritiskt 
granskat hållbarheten i min analys genom att söka efter undantag 
eller ”outliers” (Miles & Huberman 1994) som tycks avvika från det 
dominerande mönstret, som i det ovan nämnda exemplet om variat-
ioner mellan misstroende och förtroende. Här har visualiseringen 
genom matriser och begreppskartor hjälpt mig att granska logiken 
och hållbarheten, t.ex. när det gäller förbindelserna mellan det som 
informanterna uttryckt och de begrepp och kategorier som jag ut-
vecklat.  
      
När det gäller rapporteringen av resultat, påverkas trovärdigheten av 
vilka informanter som får komma till tals. Miles och Huberman 
(1994) noterar att forskare har en tendens att lägga större vikt vid ut-
talanden från välartikulerade informanter som har en intellektuell 
framtoning. Detta kan leda till snedvridning i form av övervärdering 
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av vissa resultat. I denna avhandling citeras somliga informanter i 
mindre utsträckning än andra. Detta beror i ett fall på att informanten 
inte ville att intervjun skulle spelas in, i ett annat fall på att infor-
manten inte drev omsorgsföretag vid intervjutillfället och i ett tredje 
fall på att intervjutiden var för kort för att generera mer utförliga be-
rättelser. Jag har dock strävat efter att välja citat från informanter 
som hörs i mindre utsträckning, när så varit möjligt. Jag har också 
försökt undvika övervärdering av utsagor från informanter som cite-
ras ofta genom att granska huruvida deras uttalanden ges stöd eller 
motsägs av informanter som citeras i mindre utsträckning.  
      
En vidare fråga är om mina resultat kan generaliseras, dvs. överföras 
till att gälla för andra personer, situationer och platser. Mitt urval är 
icke representativt och geografiskt begränsat till hemtjänstföretagare 
som driver affärsverksamhet i en storstadsregion. De är aktiva på en 
förhållandevis utvecklad marknad där många andra utförare etablerat 
sig.62 Somliga beskriver en tuff konkurrens om kunder i intervjuerna, 
särskilt när det handlar om att få kunder med mer omfattande behov 
som ger större intäkter. En tidigare studie av kundvalsmarknader 
inom hemtjänst (Thörnquist 2013) visar att personalens arbetsvillkor 
kan variera mellan stad och landsbygd, som en följd av skillnader i 
konkurrenstryck. I denna studie var konkurrenstrycket högre i 
innerstadsområden vilket bidrog till ökad stress och tidspress för 
personalen, trots att avstånden mellan kunderna var kortare i 
stadsområden än i glesbygd. Ett antagande som jag menar kan göras 
är att konkurrenstrycket på hemtjänstmarknader påverkar villkoren 
för hemtjänstutförare och de strategier som de använder för att skapa 
lönsamhet; därmed påverkas även anställda. 
      
Mot denna bakgrund är det möjligt att mitt resultat hade blivit 
annorlunda med ett urval som inkluderar hemtjänstföretagare i 
mindre kommuner utanför Stockholmsregionen och som är verk-

                                                
 
62 Samlade uppgifter om det totala antalet hemtjänstutförare i Stockholms län har inte 
varit möjliga att finna. Som exempel kan dock nämnas att sökningar med tjänsten ”Hitta 
och jämför service” på webbplatsen för Stockholms stad gav 219 träffar på hemtjänstutfö-
rare i juli 2015. (http://www.stockholm.se/-/Jamfor/).  
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samma på marknader med lägre konkurrenstryck. I linje med den 
analytiska formen av generalisering menar jag dock att mina resultat 
kan ge vägledning för vad som kan hända på expanderande mark-
nader med starkt eller ökande konkurrenstryck, t.ex. när det handlar 
om de strategier utförare använder för att skapa lönsamhet och 
minimera kringtid. Mina resultat kan också användas för att förstå 
problematik som handlar om misstroende och förtroende i relationer 
mellan finansiärer och producenter på hemtjänstmarknader. För att 
det skall vara möjligt att genomföra analytisk generalisering från en 
studie, krävs det att forskaren som genomfört studien presenterar 
rika och specifika beskrivningar av fallet (Kvale & Brinkmann 2009).  
      
När det kommer till forskningsetik finns det ett antal centrala 
principer att ta hänsyn till, vilka syftar till att värna integriteten hos 
de personer som deltar. Två centrala principer är informations- och 
samtyckeskraven, som i korthet handlar om att deltagare i en 
undersökning skall informeras om forskningens syfte och att de har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). 
Jag har lämnat både skriftlig och muntlig information om studiens 
syfte till de företagare jag intervjuat. Ett kortare brev bifogades de 
förfrågningar om medverkan som skickades ut genom e-post, med 
information om vilka frågor som studien avsåg att besvara och hur 
materialet skulle samlas in. Information om studiens bakgrund, syfte 
och frågeställningar gavs även muntligt i samband med intervjuerna. 
Jag har vidare informerat om att resultaten kommer att offentliggöras 
i form av en doktorsavhandling, och att uttalanden som gjort under 
intervjuerna kan komma att citeras.  
      
En central forskningsetisk princip är också konfidentialitetskravet, 
vilket innebär att utomstående inte skall kunna avgöra identiteten hos 
dem som deltar i undersökningen. Vid publicering av forskningsre-
sultaten kan åtgärder behöva vidtas som försvårar sådan identifiering 
(Vetenskapsrådet 2002). För att skydda informanternas identitet har 
jag avstått från att ange vem som uttalar ett visst citat. Detta gör det 
svårare för utomstående att förbinda olika uttalanden med varandra, 
och att koppla samman dessa med en viss individ. Jag har också änd-
rat detaljer i citat på ett sätt som försvårar identifiering, men som inte 
ändrar betydelserna i det som sägs.  
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Förutom formella principer finns också andra forskningsetiska 
aspekter som kan övervägas. En sådan aspekt handlar om informan-
ters upplevelser av att läsa sina egna uttalanden. Muntliga uttalanden 
kan framstå som osammanhängande när de förmedlas i skriven text; 
jag har därför redigerat citaten från talspråk till ett mer korrekt skrift-
språk. Etiska frågor kan också röra makten över tolkningen. 
Intervjusituationen kan tillåta förhandlingar om maktpositioner, men 
i den senare tolkningsprocessen är det oftast forskaren som själv har 
makten att avgöra hur intervjuuttalanden skall tolkas. Ibland föreslår 
jag tolkningar som kan gå utöver de förklaringar som informanter 
själva formulerar i intervjusamtalen. Det kan handla om tolkningar 
som pekar på konfliktfyllda fenomen vilka informanter själva inte 
uppmärksammar, eller tolkningar som pekar på det problematiska i 
sådant som informanter framställer som självklart.  
      
Det är dock viktigt att understryka att det inte är enskilda personer 
och deras uppfattningar eller egenskaper som ställs i fokus för kritiska 
tolkningar, utan vad deras utsagor kan säga om bakomliggande för-
hållanden och villkor. I detta sammanhang använder jag informan-
ternas uttalanden som en ingång för att beskriva och skapa förståelse 
för de komplexa sammanhang som hemtjänstföretagare verkar i, och 
vilka motsättningar detta kan medföra. Mitt intresse riktas mot vad 
de intervjuade företagarna säger i egenskap av att befinna sig i en viss 
position. När jag skriver om paradoxer eller irrationalitet handlar det 
således inte om irrationalitet hos enskilda individer, utan hos sociala 
institutioner.  
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6 Motiv för att starta hemtjänstföretag  

 
I detta kapitel undersöker jag vilka skäl informanterna uppger för att 
starta företag inom hemtjänsten, samt vilka omständigheter och 
situationer som haft betydelse för etablering inom denna bransch. Jag 
beskriver ett antal motiv, vilka jag sedan analyserar med utgångs-
punkt i olika begrepp för rationalitet. Även om informanterna fattat 
beslut som kan uppfattas i termer av rationalitet pekar jag också på en 
komplexitet där erfarenheter och relationer verkar ha haft betydelse 
för framväxandet av beslutet.  
      
Inledningsvis beskriver jag på vilket sätt sociala relationer och yrkes-
erfarenheter haft betydelse för både möjligheter och motiv till att 
starta hemtjänstföretag. Därefter tar jag upp ett antal motiv som 
handlar om att öka det professionella handlingsutrymmet, att skapa 
och vara kreativ, samt viljan att göra det goda. Jag behandlar också 
ambivalens kring ekonomiska motiv, vilket tar sig uttryck i att 
ekonomisk avkastning framträder som både ett närvarande och ett 
frånvarande motiv i intervjuerna.  
 
 

6.1 Sociala relationer och yrkeserfarenheter som resurser 
 
Som jag diskuterade i kapitel fyra betraktas mänskliga handlingar 
inom ekonomisk teoribildning som uttryck för nyttomaximerande 
preferenser hos en oberoende aktör eller ”economic man”. Mot dessa 
antaganden argumenterade jag för att människors intentioner, mål 
och handlingar påverkas av sociala och emotionella band till andra. 
Idéer om att etablera företag kan exempelvis uppstå genom ett tanke-
utbyte mellan flera aktörer. Den aktör som deltar i en sådan gemen-
sam process omsätter inte bara sina egna intentioner i handling, utan 
påverkas även av andra aktörer och deras intentioner.  
      
I mina intervjuer varierar det i vilken utsträckning informanterna 
berättar om andra personer som påverkat dem att etablera 
hemtjänstföretag. Somliga säger uttryckligen att starten av egen verk-
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samhet helt och hållet varit deras eget initiativ och ett individuellt val. 
De betonar vikten av självständighet och av att själva få bestämma. 
Ett exempel är en informant som lämnade ett gemensamt vårdföretag 
vilket hon tidigare drev tillsammans med affärskollegor, och som 
istället byggde upp en egen affärsverksamhet från grunden. Infor-
manten uppger att hon ”gjorde allt själv”, utan hjälp från t.ex. 
familjemedlemmar eller stödorganisationer som riktar sig till 
egenföretagare. Hon menar dock att hon inte upplevde denna process 
som särskilt svår eller besvärlig, då det fanns några kunder i det tidi-
gare företaget som ville komma över direkt till hennes nya verksam-
het. Även om denna företagsetablering beskrivs som ett enskilt och 
individuellt projekt, visar intervjun ändå att sociala kontakter och re-
lationer till andra (kunderna) hade en stor betydelse som resurs.  
      
I andra intervjuer framträder en komplexitet som handlar om hur 
informanternas intentioner och önskningar samspelat med initiativ 
från vänner, familjemedlemmar och arbetskollegor. Ett exempel är en 
informant som uppger flera skäl bakom företagsetableringen, varav 
ett handlade om en förälder som arbetat med sociala omsorgsfrågor 
och som inte ville pensionerna sig än. Förälderns erfarenheter bidrog 
till affärsidén, och föräldern arbetar även aktivt i företagets verksam-
het. Ett annat exempel är en informant som medverkade i att starta 
ett personalkooperativ genom avknoppning av en hemtjänstenhet 
från kommunen, och som då var anställd som chef för enheten. In-
formanten uppger att initiativet delvis kom från de vårdbiträden som 
arbetade i verksamheten och berättar om engagerade medarbetare 
som drev på avknoppningen. Han betonar den sociala trivsel och det 
gemensamma intresset för kvalitetsfrågor som rådde inom personal-
gruppen, och uttalar tveksamhet till att han skulle ha medverkat i 
avknoppningen om gruppen varit en annan. Min tolkning är att re-
lationer till de andra i gruppen hade betydelse för informantens motiv 
att delta i företagsetableringen och att axla rollen som vd.  
      
Dessa exempel tydliggör att företagsetablering inte kan förstås enbart 
som resultatet av motiv eller preferenser hos enskilda individer. De 
pekar istället på betydelsen av inbäddning (Granovetter 1985). Infor-
manterna har ingått i sociala nätverk vilket gjort det möjligt för dem 
att skapa resurser, ekonomiska och kunskapsmässiga, samt idéer i 
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samspel med andra. Familjemedlemmar, vänner och arbetskollegor 
nämns som viktiga aktörer i dessa processer. Detta kan tolkas som att 
starka band har en särskild betydelse. Handlingar som syftar till eta-
blering av affärsverksamhet kan ur detta perspektiv förstås som både 
ekonomiska och sociala.  
      
Det är emellertid inte bara starka länkar till familjemedlemmar och 
kollegor på arbetsplatsen som haft betydelse. I min empiri finns 
exempel på att initiativet till företagsetablering också kan komma från 
mer avlägsna kontakter i de sociala nätverken, s.k. svaga länkar (jfr 
Granovetter 1973). En informant berättar om hur idén att starta ett 
personalkooperativ till en början kom från en tjänsteman i kommu-
nen, som gav henne och de övriga anställda på hemtjänstenheten 
förslaget om att knoppa av och ta över. Informanten uppger att den 
enhet hon arbetade på blev utvald då den ansågs fungera särskilt bra, 
och att hon och de andra som var anställda erbjöds både konsulthjälp 
och tjänstledighet för att våga ta steget. Samtidigt som denna infor-
mant uppger att hon sedan tidigare burit på en önskan att starta eget, 
är det tydligt i intervjun att den möjlighet som presenterades av en 
annan aktör fungerade som en viktig stimulans eller ”pullfaktor”. 
Informanten beskriver situationen som att hon och arbetsgruppen 
ställdes inför en positiv möjlighet och valde att fånga tillfället. Den 
hjälp som de erbjöds bidrog till att företagsetableringen framstod som 
ett möjligt och genomförbart projekt.  
      
En slutsats som jag drar av det ovanstående är att relationer till andra 
i vissa fall haft en avgörande betydelse för att både möjliggöra och 
motivera till företagsetablering. Möjligheten att samarbeta och skapa 
något gemensamt med andra, t.ex. genom att starta affärsverksamhet 
tillsammans med arbetskamrater, tycks ha bidragit till lusten och vil-
jan att etablera företag hos somliga informanter. Det handlar således 
om möjligheter och motiv som skapas samtidigt och i relation till 
varandra, genom sociala interaktioner och gemensamma projekt. 
Utan dessa möjligheter är det osäkert om informanterna ifråga hade 
startat hemtjänstföretag. Sociala relationer och nätverk kan ur detta 
perspektiv betraktas som en form av möjlighetsstruktur (Aldrich & 
Zimmer 1986; Granovetter 1985). 
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Denna slutsats stöds av annan forskning om företagande inom såväl 
vård och omsorg, som i andra branscher. Johannisson (1995, 2005), 
som forskat om företagare i olika branscher, beskriver de personliga 
nätverken som en slags kraftkälla i företagarkarriären. Han pekar på 
hur beslutet om att etablera företag i regel föregås av en långvarig inre 
och yttre dialog kring affärsidén. Möjligheten att diskutera idéer med 
förtrogna i omgivningen, liksom möjligheten att få stöd, kan ha en 
stor betydelse för att stärka självtillit och motivation hos en potentiell 
företagare.  
 
En studie av företagare i Tyskland (Brüderl & Preisendörfer 1998) 
visade att starka band till livspartners, föräldrar, vänner och 
släktingar hade särskilt stor betydelse för möjligheten att starta och 
driva företag på ett framgångsrikt sätt. Hedberg och Pettersson 
(2006) visar, i sin studie om vård- och omsorgsföretagande, att 
kontakter inom de personliga nätverken påverkat informanterna att 
starta eget. Några exempel ur deras studie handlar om företagare som 
uppmanats av tidigare patienter att starta eget, samt om dagmammor 
som i samråd med varandra beslutat sig för att starta enskilda firmor 
(se även Cantzler 2000; Jack & Anderson 2002).  
      
Mina intervjuer visar dock att det inte bara är sociala relationer som 
haft betydelse i de processer som lett fram till företagsetablering. En 
annan aspekt som haft betydelse är hur informanterna uppfattade 
den arbetssituation de själva befann sig i innan de startade hem-
tjänstföretag. Skillnader i informanternas yrkesmässiga bakgrunder 
innebär att de haft olika ingångar in i hemtjänstbranschen. Somliga 
har både utbildning och en mångårig yrkesbakgrund inom vård och 
omsorg, och i intervjuerna med dessa personer framstår företagande 
inom just hemtjänst som ett självklart val. En informant uppger att 
hon visserligen övervägde att starta företag i helt andra branscher 
(bl.a. restaurangverksamhet). Hon konstaterar dock att vård och om-
sorg är det hon kan bäst eftersom hon arbetat inom denna bransch 
under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Hon menar vidare att 
möjligheterna till att lyckas som företagare överhuvudtaget är 
beroende av att göra något man är bra på.  
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För andra informanter har etableringen inom hemtjänst inneburit en 
omorientering i yrkeslivet. De har tidigare varit verksamma inom helt 
andra branscher (t.ex. IT och ekonomi), men uppger att de valt att 
söka sig till äldreomsorgen för att arbeta med något som skapar soci-
ala värden och som innebär något annorlunda i jämförelse med deras 
tidigare sysselsättningar. Det som är gemensamt för informanterna, 
oavsett deras ingång i hemtjänsten, är att de uttrycker en önskan om 
att arbeta med människor. De skäl som uppges handlar, med andra 
ord, inte om att starta företag i vilken bransch som helst.  
 
 

6.2 Öka det professionella handlingsutrymmet  
 
Ett motiv för att etablera hemtjänstföretag som framträder i min 
empiri handlar om en önskan att öka sitt handlingsutrymme, och att 
arbeta med hemtjänst på ett sätt som stämmer överens med egna in-
tressen och värderingar. Större möjligheter att styra över sitt eget 
arbete och arbetsorganisationen kan formuleras som den gemen-
samma kärnan. Två variationer eller underliggande teman kan 
urskiljas inom ramen för detta motiv: 1. Att påverka sin egen arbets-
situation, och 2. Att besluta över verksamhetens inriktning och 
utveckling.  
      
Motiv som kan relateras till en strävan efter ökat handlingsutrymme 
uttalas av informanter som har långvarig yrkesbakgrund inom vård 
och omsorg. Somliga har erfarenheter av ledarskap inom vård och 
omsorg, främst som enhetschef inom kommunal hemtjänst men i 
vissa fall även inom privata omsorgsbolag på olika nivåer. Dessa 
informanter ger uttryck för en vilja att arbeta med vård och omsorg 
och en tillfredställelse med arbetets innehåll – men inte med villkoren 
för arbetets utförande. Stora vård- och omsorgsorganisationer, såväl 
kommunala som privata, förknippas med byråkratiska beslutsvägar 
och hierarkier som inskränker det professionella handlingsutrymmet 
samt möjligheterna att utöva ledarskap. Start av eget företag framstår 
därmed som ett sätt att lösa en situation då egna intressen och 
uppfattningar om hur verksamheten bör bedrivas kommer i konflikt 
med de organisatoriska villkoren.  
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6.2.1 Arbeta med kärnverksamhet och fatta beslut 
 
Det första skälet för att starta egen verksamhet som anges på detta 
tema rör sig om en önskan att kunna påverka den egna 
arbetssituationen i vardagen. Det handlar framförallt om att skapa en 
friare och mer flexibel arbetssituation som minskar upplevelserna av 
att vara styrd och att ha någon över sig. Denna önskan kan förstås i 
relation till de negativa aspekter som vissa informanter förknippar 
med positionen som anställd, t.ex. svårigheter att hinna med arbets-
uppgifter, omfattande övertidsarbete, krav på administrativt pappers-
arbete utan tydligt syfte, krav på möten och utbildningar som inte 
upplevs meningsfulla, osv. De vill uppnå större möjligheter att dispo-
nera över sin arbetstid, större möjligheter att planera och lägga upp 
arbetet efter eget huvud, samt större utrymme att prioritera de 
arbetsuppgifter som upplevs meningsfulla.  
 
Flexibilitet framträder således som viktigt för att minska stress, men 
även för möjligheterna att skapa en mer stimulerande arbetssituation 
med ökat utrymme för arbetsuppgifter som väcker engagemang. Till 
engagerande arbetsuppgifter räknas sådant som organisering och ut-
veckling av omsorgsarbete, att hålla kontakter med äldre och anhö-
riga, och att i största allmänhet ”vara på plats” i den dagliga 
verksamheten.  
      
Resonemanget hos en informant som tidigare hade en chefsposition 
inom den kommunala hemtjänsten kan lyftas fram som exempel. 
Informanten beskriver att chefsanställning inom stora organisationer 
ofta medför krav på aktiviteter, t.ex. utbildning och möten, som ligger 
utanför kärnverksamheten och som fyller en oklar funktion. Detta an-
ses leda till ett slöseri med tid som gör det svårare att vara en 
närvarande chef i verksamheten.  
 

Speciellt om man jobbar inom kommunen, då måste man vara med 
på så oerhört mycket saker som egentligen inte har med ditt jobb att 
göra. Men som har att göra med att du jobbar i kommunen. Det 
kanske är bra att du går den här kursen, det kanske är bra att du får 
den här informationen. /…/. Jag tänkte såhär, jag vill kunna ha ett 
bra jobb, och ändå ha vettig arbetstid. Så det var mina personliga mål. 
Och sedan så… hade jag en arbetsgrupp som jag litade jättemycket på, 
de trivdes med mig också. /…/. Och jag ville lämna den här världen 
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där man bara sitter i möten och en massa tid går åt till ingenting 
egentligen. Jag ville liksom vara i verksamheten och se att det händer 
någonting. Det var därför jag valde att kliva bort från [kommunen] 
och skapa mitt eget, som ska komma liksom… pensionärerna till 
godo.  

 
I citatet beskrivs en önskan om en friare arbetssituation som kan 
relateras till en önskan om att ingå i positiva och meningsfulla 
sammanhang. Betoningen på viljan att vara en närvarande ledare kan 
förstås utifrån att relationerna till personalgruppen beskrivs som 
tillitsfulla och präglade av trivsel. Resonemang om vikten av att 
kunna prioritera arbetsuppgifter som innebär närvaro i verksam-
heten, liksom uppfattningar om byråkratier inom stora organisationer 
som hindrar detta, är ett tema som återkommer i flera intervjuer.  
      
Det andra skälet handlar om att frigöra sig från upplevelser av 
negativa beroenderelationer och erövra mandat att besluta över verk-
samheten. I dessa utsagor finns en tydligare koppling till aspekter 
som handlar om makt och brist på inflytande, inte bara över den egna 
arbetssituationen utan även över verksamhetens utveckling. Ett ex-
empel är en informant som fick information från kommunen om 
möjligheten att knoppa av den hemtjänst hon tidigare var enhetschef 
för. Hon uppger att hon blev mycket intresserad, snabbt utforskade 
vad avknoppning innebär, och lämnade in sin intresseanmälan. På 
frågan om hur det kom sig att hon så snabbt uppfattade detta som en 
intressant möjlighet, svarar informanten på följande sätt:  
 

Det som gjorde att jag – jag är väldigt spontan och intensiv. Och jag 
tyckte att många av de beslut som skulle tas i min verksamhet tog 
väldigt lång tid, för jag var beroende av många chefer utanför den här 
verksamheten, utanför mig alltså. Ovanpå mig. Jag måste träffa dem, 
jag måste informera dem, och de i sin tur måste träffa sina chefer. 
/…/. För att få ett beslut att gå igenom, skulle jag vänta i två månader. 
Det gjorde mig stressad och jag visste om min ekonomi, jag visste hur 
man skulle göra. Och då ville jag spara mer tid.  

 

Trots chefspositionen uppger denna informant att hon som anställd 
hade ett mycket marginellt inflytande över arbetsplatsen och verk-
samhetens utveckling. Hon berättar om hur utdragna beslutsproces-
ser orsakade oro och stress, särskilt kring ekonomiska frågor, då hon 
uppfattade sig vara väl insatt i verksamhetens ekonomi och ville fatta 
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snabbare beslut. Hänvisningen till beroendet av chefer ovanpå kan 
tolkas som upplevelsen av att ha en relativt underordnad position i en 
hierarkisk förvaltningsorganisation med flera beslutsnivåer. Mot 
denna bakgrund uppger informanten att hon uppfattade avknoppning 
som ett sätt att öka inflytandet över verksamheten och dess 
utveckling.   
 

För mig var det ett sätt att förverkliga mina idéer. Jag tänkte att man 
kan jobba på ett annat sätt. Och det här sättet, att driva en 
verksamhet med…. Chefsposition, och så har man ändå ingen 
bestämmanderätt. Det var fel. När jag fick den här möjligheten, så 
tänkte jag att ’då är det jag som kan bestämma. Det blir jag som 
driver. Och jag kan driva som jag önskar, efter det mönster som jag 
har i huvudet.’ Och då ger det mig energi att driva fram det. 

 

Att bryta sig loss från positionen i den kommunala organisationen 
framstår i citatet som det enda sättet att kunna driva igenom egna 
idéer om hur verksamheten borde styras. Ett alternativ hade varit att 
stanna kvar i organisationen som anställd och försöka påverka villko-
ren genom dialog med politiker och tjänstemän. Informanten 
uttrycker dock en uppfattning om att det inte fanns något band 
mellan hemtjänsten och den kommunala förvaltningen, och att högre 
tjänstemän ibland tycktes glömma bort att hemtjänsten existerade. 
Jag tolkar detta som upplevelsen av att ha en marginaliserad position, 
vilket också kan ha begränsat uppfattningen av de egna möjligheterna 
att påverka situationen.  
 
 

6.2.2 Konflikter och kritiska händelser 
 
Upplevelser av konflikter är ett av de viktigaste motiven för en aktörs 
handlingar i det sociala rummet – ”ett huvudmotiv för att försöka 
ändra på den upplevda situationen” (Nygaard 1996, s. 151). I 
intervjuerna förekommer berättelser om konfliktsituationer och 
kritiska händelser, vilka informanterna framhåller som betydelsefulla 
för deras val att starta företag. Ett inslag i dessa berättelser är 
upplevelser av värdekonflikter mellan ekonomiska mål och hänsyn till 
omsorgens behov.  
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Ett exempel på en informant som berättar om sådana värdekonflikter 
är en företagare som tidigare hade positioner som vd i privata 
omsorgsbolag, men som hoppat av denna karriär för att bygga upp en 
ny verksamhet inom hemtjänsten. Hon uttrycker att de stora 
riskkapitalbolagen präglas av kortsiktigt ägande och ekonomiska 
vinstintressen. Ständiga ägarbyten medför att verksamheter monteras 
ned för att byggas upp på nya sätt, vilket informanten beskriver som 
frusterande då det försvårar ett långsiktigt arbete med kvalitetsut-
veckling. Att undkomma en situation som präglas av ständigt ”köp-
och-sälj” och istället ”bygga något som är beständigt och av hög 
kvalitet” framhålls i intervjun som det avgörande skälet för att starta 
eget:  
 

Vi hade varit med om att köpa och sälja, och köpa och sälja, och köpa 
och sälja. Och kände att vi ville inte det en gång till. Om det här 
bolaget någonsin ska säljas, då bestämmer vi när det ska säljas. För 
det är ganska påfrestande att bygga upp verksamheter som sedan ska 
monteras ner, och så ska det byggas upp på något annat sätt, med en 
ny ägare. Och det är ju såhär det ser ut idag, tack vare att ägarbilderna 
ser ut som de gör. Så är det ju ett väldigt kort ägande i de här stora 
bolagen. De äger bolaget i tre, fyra år, sedan säljs det vidare. Det är ju 
det som är idén med riskkapitalbolagen. Och det är ett ganska 
frustrerande sätt att jobba om man vill bygga kvalitet, och 
långsiktighet. För det är inte det som det egentligen handlar om enligt 
min mening, utan det här handlar ju bara om vinstmaximering. Och 
det kände vi att vi inte var intresserade av en gång till, utan nu ville vi 
bygga något som var beständigt och av hög kvalitet, och som inte ska 
säljas. 

 
I citatet beskrivs en motsättning mellan ekonomisk marknadslogik 
som syftar till vinstmaximering å ena sidan, och substantiva värden 
som handlar om hur vård- och omsorgsverksamheter bör bedrivas å 
andra sidan. Ägandeskapet – att inte enbart vara anställd som vd, 
utan att själv äga företaget – framträder mot denna bakgrund som en 
avgörande förutsättning för att få ta de kritiska besluten, t.ex. kring 
försäljning eller andra stora organisationsförändringar.  
      
En annan informant som har en bakgrund inom sjuksköterskeyrket 
beskriver det som frustrerande att ”kämpa för vårdperspektivet” och 
att försvara lagstiftning och regelverk inom vårdsektorn framför eko-
nomiska intressen inom riskkapitalbolag. Hon framhåller den särart 
som präglar vård och omsorg och som handlar om att ”människor 
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arbetar med människor”; detta anses ställa krav på flexibilitet i 
företagandet när det kommer till det ekonomiska synsättet. ”Även om 
det ser ut att vara bra så kan det ändå ibland behöva tas andra beslut, 
utifrån lagstiftning, utifrån kvalitetsaspekterna, som kan synas svåra 
för en ekonom att förstå.” Också för denna informant ledde 
upplevelser av konflikter mellan organisationens ekonomiska mål och 
egna värderingar till sorti från riskkapitalbolag och etablering av egen 
affärsverksamhet inom omsorg.  
      
Betoningen på vikten av kvalitet och långsiktighet inom människobe-
handlande verksamhet tolkar jag som att dessa informanter hävdar 
professionsbaserade normer framför marknadsekonomisk logik. De 
framhäver kunskaper som de förvärvat genom utbildning och tidigare 
yrkeserfarenheter inom sjuksköterske- och socionomprofessionerna 
som viktiga resurser i företagandet. En informant menar exempelvis 
att de kunskaper hon fått genom socionomutbildningen, och som bl.a. 
innefattar kunskaper om socialtjänstlagen, är mer avgörande för att 
kunna driva företag inom omsorg än kunskaper om företagande. 
Stolthet är också något som uttrycks i dessa sammanhang: ”Jag är ju 
väldigt… stolt i min profession och vad jag vill”, som en annan infor-
mant formulerar det. En uppfattning som återkommer är att 
företagare som har utbildning och en professionell bakgrund inom 
vård och omsorg också har en annan syn på detta företagande, än vad 
ekonomer som är verksamma i branschen har. Jag tolkar detta som 
att informanterna identifierar sig med sin profession.  
 
Ett annat exempel på kritiska händelser som kan verka som push-
faktorer till företagande är organisationsförändringar inom 
kommunal verksamhet, t.ex. upphandlingsprocesser. En informant 
berättar om en upphandling som skedde då hon var anställd som chef 
inom den kommunala hemtjänsten. Även om det inte var hennes 
hemtjänstenhet som upphandlades, menar informanten att processen 
fick konsekvenser för verksamheten. Anställda som inte ville övergå 
till privata arbetsgivare placerades ut på andra, kommunala arbets-
platser inom äldreomsorgen och hemtjänsten – däribland på den 
verksamhet som hon själv ansvarade för. Informanten uppger att de 
som placerades ut inte alltid hade rätt kompetens eller intresse för 
arbetsuppgifterna, samtidigt som rundgången bidrog till att slå ut den 
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personal som hon själv hade rekryterat och som deltagit i att bygga 
upp verksamheten. Detta framhålls som en avgörande händelse vilken 
bidrog till att hon, efter en tids funderingar, beslutade sig för att ta 
steget till egen drift. Företagsstarten motiveras med att egen regi ger 
större möjligheter att undvika oönskade förändringar utifrån, och att 
styra över verksamhetens inriktning och utveckling genom att själv 
fatta beslut om bemanning och anställning.  
 
 

6.2.3 Sammanfattning och analys 
 
I detta avsnitt har jag behandlat motiv för företagsetablering som 
kretsar runt att öka det professionella handlingsutrymmet. Inom ra-
men för detta motiv har jag identifierat två underliggande teman. 
Medan det första temat handlar om strävan efter en mer flexibel och 
friare arbetssituation, handlar det andra temat om makt och infly-
tande: en önskan att fatta de centrala besluten och att ta ansvar för 
verksamheten fullt ut. Här kan man, åtminstone analytiskt, tänka sig 
att en person kan vara nöjd med att påverka sin egen arbetssituation 
och inte vara särskilt intresserad av att besluta över frågor på 
organisationsnivå. Informanter som har en yrkesbakgrund inom vård 
och omsorg uttrycker intresse för båda dessa dimensioner – de vill 
bestämma både i det lilla och i det stora – men jag menar ändå att det 
handlar om olika aspekter eller nyanser av självbestämmande; det 
man vill bestämma över. Företagsetablering kan i detta perspektiv 
förstås som ett svar på de konfliktsituationer som informanterna be-
funnit sig i, och som ett sätt att undkomma underordnade positioner i 
stora organisationer.  
 
Bland de informanter som varit kommunalt anställda finns upplevel-
ser av motsättningar som handlar om att ha en formell chefsposition, 
utan mandat att fatta beslut om hur verksamheten skall bedrivas. 
Bland informanter som tidigare varit verksamma i riskkapitalbolag 
finns upplevelser av konflikter mellan organisationens krav på eko-
nomisk avkastning och sina egna uppfattningar om hur vård och om-
sorg bör bedrivas; uppfattningar som baseras på tillhörighet till pro-
fessioner som sjuksköterskeyrket. De konflikter som dessa 
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sistnämnda informanter berättar om kan tolkas som uttryck för mot-
sättningar mellan institutionaliserade handlings- och värderings-
mönster, knutna till professionalism respektive kommersialism (jfr 
Parsons 1940). Läkare eller sjuksköterskor förväntas inte vara särskilt 
intresserade av profitmaximering, och framförallt inte på bekostnad 
av etiska och professionella koder (se även Tillmar 2004). Detta kan 
dock hamna i motsatsställning till den ekonomiska rationalitet som 
präglar kommersialismen inom den kapitalistiska sfären, och som 
föreskriver handlingar som syftar till vinstmaximering.  
      
I dessa sammanhang kan etablering av egen affärsverksamhet förstås 
som målrationellt, men också som normativt rationellt. Det kan upp-
fattas som målrationellt i det avseendet att det används som ett medel 
för att uppnå mål som handlar om autonomi och ökat självbestäm-
mande. Det kan samtidigt förstås som normativt rationellt i det 
avseendet att professionsbaserade normer om hur vård och omsorg 
bör bedrivas, samt hur vård och omsorg inte bör bedrivas, haft bety-
delse i de processer som lett till sorti från anställning i stora 
organisationer och etablering av egen verksamhet. 
      
En slutsats som kan dras av det ovanstående är att professionellt 
självbestämmande framträder som ett viktigt mål i sig. Med detta 
menar jag att självbestämmande inte nödvändigtvis utgör ett medel 
för att nå andra mål, som exempelvis möjligheten att arbeta mer 
innovativt. Informanter som eftersträvar ett större beslutsutrymme 
kan lika gärna vara intresserade av att bedriva omsorg i traditionella 
former; det primära är att fatta de centrala besluten om ekonomi, 
bemanning, personalfrågor, och liknande. Det handlar om ett 
självbestämmande som eftersträvas i relation till en specifik yrkesroll 
och yrkespraktik.  
      
På denna punkt ansluter mina resultat till tidigare studier av individer 
som startat små eller medelstora företag inom vård och omsorg 
(Hedberg & Pettersson 2006; Kurvinen 2008; Simonen & Kovalainen 
1998; Tillmar 2009b). Önskan om att driva vård och omsorg på ett 
sätt som stämmer överens med personliga och professionella värde-
ringar beskrivs i dessa studier som ett centralt motiv för etablering av 
eget företag. Möjligheten att arbeta självständigt och förfoga över sig 
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själv har också beskrivits som klassiska motiv i studier av småföreta-
gare i olika branscher (Beckérus & Roos 1985; Elmlund 1998), men i 
dessa studier kopplas inte strävan efter självständighet till en speciell 
yrkespraktik.  
 
 

6.3 Att skapa och vara kreativ 
 
Det andra motivet som framträder i intervjuerna handlar om att 
förverkliga nya idéer och att få utlopp för kreativitet. De kreativa 
dimensionerna tar sig bl.a. uttryck i att företagande beskrivs som en 
konstform, vilken liknas vid måleri eller skådespeleri. Att få uttrycka 
och utveckla sig själv kan sammanfattas som den gemensamma kär-
nan. Två variationer kan urskiljas inom ramen för detta motiv: 1. 
Prova sin förmåga i nya sammanhang, 2. Att förverkliga en vision.  
      
Det första temat, att prova sin förmåga i nya sammanhang, handlar 
om en önskan att göra något annorlunda genom att byta inriktning i 
yrkeslivet och/eller utforska nya marknader i rollen som företagare. 
Ett exempel är en informant som inte har någon bakgrund inom om-
sorg, men som har erfarenheter av att driva företag i andra branscher. 
Han uttrycker ett stort intresse för att utveckla nya produkter och 
tjänster, och menar att hans huvudsakliga motiv för att driva företag 
är att det ger honom möjligheter att få utlopp för sin kreativitet.  
 

Att vara företagare generellt sett vet jag inte om det finns något som 
är bäst med, för det är ofta bara krångligt och tidskrävande och… Men 
jag har alltid varit det, så det är någon typ av utlopp för – min 
kreativitet, får man väl säga. Nu är det lite konstigt, men jag brukar 
säga att för mig är det en konstform, en släkting till mig var konstnär 
och skådespelare, han målade tavlor och stod på scen. Och jag gör det 
här, men det är egentligen bara en uttrycksform. Det är ett evigt 
skapande. 

 
I detta uttalande framträder ingen större poäng med företagandet i 
sig. Att driva företag beskrivs snarare som krångligt och tidskrävande. 
Det är således inte företagandets form eller dess ekonomiska 
spelregler och logik som utövar dragningskraft (jfr Lönnbring 2003). 
Det centrala är istället de möjligheter företagandet ger till att skapa 
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och uttrycka sig själv, genom det innehållsliga i den verksamhet som 
bedrivs. Genom att dra paralleller till konstformer som måleri och 
skådespeleri framställer informanten företagandet i estetiska och 
dramaturgiska termer. Företagandets lockelse tycks således ligga i att 
det erbjuder en möjlighet att framträda som en skapande människa 
och därmed ett sätt att manifestera sin individualitet, både inför sig 
själv och inför andra.  
      
Informanten berättar vidare att det var nyfikenhet på att ge sig in i en 
ny kultur som bidrog till hans val att byta bransch och etablera sig 
inom hemtjänsten. Nyfikenhet på de möjligheter och utmaningar som 
skulle följa med lagen om valfrihet tillmäts också en stor betydelse. 
Informanten uppger att han såg ”intressanta mekanismer och 
energier” som skulle följa med lagförändringen, och att detta 
stimulerade hans ”entreprenörsnerv”:  
 

Hade inte den kommit, så hade aldrig vi tagit initiativet. För de 
mekanismer som jag såg följa av LOV:en när jag satt och läste 
förarbetena, det tyckte jag var väldigt intressant när man tittade på. 
Vad det skulle innebära för marknaden i sig, både på kort och lång 
sikt. Det var det som väckte entreprenörsnerven i mig tror jag… 

 
Detta kan uppfattas som ett exempel på hur institutionella 
förändringar, i detta fall införandet av en ny lag, påverkar individers 
incitament för att starta företag. Informanten uppger att han såg en 
lockelse i att arbeta med en annan typ av konkurrens än den han tidi-
gare hade erfarenhet av, och att inriktningen mot kvalitetskonkurrens 
(istället för priskonkurrens) framstod som ett särskilt spännande in-
slag i den nya lagstiftningen.  
 

Just principen total etableringsfrihet, i kombination med en fast 
ersättningsnivå så att man plockar bort den delen av de klassiska 
konkurrensmedlena som man lärt sig sedan urminnes tider att man 
har att förhålla sig till – det tyckte jag var väldigt intressant, för det 
kunde då så direkt flytta fokus till de andra konkurrensmedel som 
man har att tillgå. Sorterar vi bort marknadsföring, som är en väldigt 
liten del i den här branschen, så är det ju just själva produkten.  

 
Antagandet i citatet är att principen om en fastställd ersättningsnivå 
som är likadan för alla utförare ställer särskilda krav på utförarnas 
uppfinningsrikedom och förmåga att konkurrera genom att erbjuda 
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en bra ”produkt”, eftersom det inte går att konkurrera genom pris. 
Informanten betonar i detta sammanhang att det är en vilja till ny-
skapande som gör att han vill etablera sig i en ny bransch och på en ny 
marknad: ”Man vill tillföra någonting, ett annat synsätt. En annan typ 
av produkt. ’Det här skulle man kunna göra annorlunda.’ Och få gehör 
för det.” Nyfikenhet på att utforska och exploatera nya marknader 
tolkar jag mot denna bakgrund som ett motiv bakom företagsstart. 
Det rör sig om en dubbelriktad nyfikenhet som är riktad både inåt, 
mot utforskandet av den egna förmågan till skapande, och utåt mot 
utforskandet av nya sammanhang och yttre möjligheter.  
      
Det andra temat handlar om att förverkliga visioner som kretsar runt 
förbättring och utveckling av nya arbetssätt och modeller inom äldre-
omsorgen. Här handlar det inte så mycket om att prova förmågan på 
nya marknader, utan om att få utlopp för specialintressen inom vissa 
områden kopplade till omsorg. Informanter som uppger sådana motiv 
ifrågasätter etablerade lösningar och traditionella arbetssätt. De vill få 
utrymme att arbeta på nyskapande sätt med utgångspunkt i kompe-
tens som baseras på utbildning och yrkeserfarenheter. De ger uttryck 
för en stark personlig övertygelse och betonar vikten av att ”hålla fast 
vid sin vision” och ”stå upp för det man tror på”, även om det kan 
innebära konflikter med omgivningen.  
      
Ett exempel är en företagare som beskriver utvecklingen av nya 
arbetssätt inom omsorg för dementa som ett starkt yrkesmässigt in-
tresse. Hon kontrasterar sin önskan om att söka utmaningar och 
arbeta på nytänkande sätt mot upplevelsen av traditionella arbetssätt 
inom den kommunala äldreomsorgen, där hon tidigare var anställd. 
Informanten berättar om organisationsförändringar som gett henne 
olika idéer om hur man skulle kunna arbeta annorlunda under tiden 
som anställd. Hon uppger dock att hon mötts av motstånd då hon 
föreslagit förändringar som kan påverka andra tjänstemän i kommu-
nen, och att det finns en press som innebär att man ska arbeta efter 
vissa ”mått”:  
 

Det är väl såhär, att jag har alltid tyckt om utmaningar. Och då har jag 
liksom sett hur man ska jobba – jag har aldrig gillat hur man jobbar 
med det här traditionella, i kommunen. Man gör efter vissa mått, och 
så ska man jobba såhär för det har man alltid gjort, och det finns inget 
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nytänkande. Och så kommer det nya, man gör organisationsföränd-
ringar i kommunen och det har man gjort under alla år. /…/. Jag har 
ju varit med på alla de här organisationsförändringarna. Det gör ju att 
man ser helt annorlunda, antingen köper man och rullar på i stort sett 
som vanligt eller så hittar man andra möjligheter. Och det har också 
lite att göra med vad man har för chefer, om det finns en tillåtelse att 
kunna komma själv med lite idéer och så. 

 
I beskrivningen av den kommunala organisationen framträder en pa-
radox som å ena sidan handlar om ständiga organisationsföränd-
ringar, å andra sidan om traditioner som innebär att man fortsätter 
göra som man alltid har gjort. Informanten säger att utrymmet för att 
komma med egna idéer varit beroende av vilka chefer som suttit 
högre upp i organisationen och att detta utrymme krympte alltmer. 
Hon menar vidare att det finns en Jantelag som innebär att man inte 
skall sticka ut och att alltför goda resultat ibland kunde mötas av 
missunnsamhet istället för uppskattning och erkännande. 
      
Arbetet i den kommunala organisationen likställs således med krav på 
anpassning till traditioner, rutiner och ”vissa mått” – något som 
informanten motsätter sig, med hänvisning till vikten av att göra det 
man tror på och att följa sin personliga övertygelse. Hon motiverar 
företagsetableringen med att det inte längre fanns något utvecklande 
arbetsklimat och att valet stod mellan att starta eget eller att sluta 
inom äldreomsorg och göra något helt annat istället. Jag tolkar detta 
som att företagsetableringen kan förstås som ett brott mot uppfatt-
ningar av det traditionella och som ett sätt att skapa större utrymme 
för den egna kreativiteten.  
 
 

6.3.1 Sammanfattning och analys 
 
I detta avsnitt har jag behandlat motiv för att etablera företag som 
kretsar runt att förverkliga idéer och att få utlopp för sin kreativitet. 
Det handlar dels om att utmana sin förmåga till skapande genom eta-
blering på en ny marknad, dels om att få användning för och utveckla 
specialistkunskaper inom något omsorgsområde. Här handlar det så-
ledes om något mer eller annat än om att arbeta med kärnverksamhet 
och att påverka sina arbetsvillkor: det handlar om en vilja att forma 
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något nytt, inte bara om att fatta beslut, utan om att utmana sig själv 
genom att bryta mot traditioner, rutiner och tidigare val. Att skapa 
något eget är det centrala och företagandet är den form som ger ut-
rymme för detta.  
      
Min tolkning är att motiv som handlar om skapande och kreativitet 
kan förstås utifrån ett expressivt rationalitetsbegrepp. Expressiva 
handlingar orienteras inte mot materiell nytta eller kalkylerbara mål, 
utan snarare mot värden som handlar om autenticitet och sannfär-
dighet. En aktör som handlar expressivt ger uttryck för sina uppfatt-
ningar om hur livet bör levas och vilka värden och aktiviteter som bör 
eftersträvas (Engdahl 2001; Engelen 2006; Hargreaves-Heap 1993). 
Expressivt handlande blir därmed också ett sätt att ge uttryck för sin 
självbild och individualitet; hur en aktör uppfattar sig själv och hur 
han eller hon vill bli uppfattad av andra. Informanter som beskriver 
en vilja att utmana sig själva och att skapa något nytt refererar till sig 
själva som entreprenörer i intervjuer. Företagsetablering kan i detta 
sammanhang förstås som ett sätt att uttrycka och utveckla en entre-
prenöriell identitet. Till skillnad från motiv som handlar om att öka 
det professionella handlingsutrymmet, är entreprenöriella motiv inte 
nödvändigtvis kopplade till en specifik yrkesbakgrund. De uttalas 
även av informanter som inte har en bakgrund inom vård och omsorg, 
men som ändå valt att etablera företag inom hemtjänsten.  
 
Drivkrafter som handlar om skapande och kreativitet har tidigare 
uppmärksammats i studier av företagande och entreprenörskap. 
Detta teoretiseras utifrån begrepp som existentiell frihet och autenti-
citet (Nilsson 2003), livsform och livsstil (Lönnbring 2003), samt 
identitetskonstruktioner (Bredvold 2011).63 Nilsson (2003) framhäver 
exempelvis de intervjuade entreprenörernas behov av att uppfatta sig 
själva som skapande subjekt och hur de motsätter sig förutsägbarhet 
och rutinisering. Studien visar hur företagande ger en möjlighet att 
skapa något eget och att spegla sig i det skapade verket, vilket ger en 
känsla av existentiell frihet och autenticitet. Forskning om vård- och 
                                                
 
63 De företagare som intervjuats i dessa studier är bl.a. verksamma inom turism, media och 
servicebranscher (Bredvold 2011; Lönnbring 2003; Nilsson 2003).  
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omsorgsföretagande tar också upp motiv som handlar om att 
förverkliga entreprenöriella visioner och idéer (Hedberg & Pettersson 
2006; Kurvinen 2008; Tillmar 2009b). Dessa studier fokuserar på 
företagare som har utbildning och/eller tidigare yrkeserfarenhet inom 
vård och omsorg, medan min studie visar hur institutionella föränd-
ringar kan stimulera entreprenöriella motiv för etablering inom hem-
tjänsten hos personer som inte har en yrkesbakgrund inom vård och 
omsorg.  
 
 

6.4 Viljan att göra det goda 
 
Det tredje motivet som framträder i intervjuerna handlar om en öns-
kan att göra en insats och att hjälpa andra människor. Sådana motiv 
uttalas både av informanter som har en bakgrund inom vård och 
omsorg och av informanter som inte har en omsorgsrelaterad yrkes-
bakgrund, men som sökt sig till hemtjänsten för att arbeta med något 
som upplevs meningsfullt. I intervjuerna går det att urskilja två 
variationer av detta motiv: 1. Göra en insats för äldre i allmänhet, och 
2. Tillgodose behoven hos utlandsfödda äldre genom hemtjänst som 
är kulturellt och språkligt anpassad.  
     
Somliga informanter berättar om hur de, mer eller mindre slump-
artat, hamnat i situationer som inneburit att de upptäckt behov hos 
äldre i omgivningen. Detta har i sin tur stimulerat deras intresse för 
att arbeta med äldre och starta företag inom hemtjänsten. Ett exem-
pel är en informant som tidigare drev en städfirma, vilken genom-
förde olika städuppdrag för kommunens räkning hemma hos äldre. 
Detta gav tillfällen att komma i kontakt med både hemtjänsten och 
hemtjänstmottagare. Informanten beskriver det som en positiv upp-
levelse att kunna glädja andra människor genom att hjälpa till och 
underlätta deras vardag. Hon berättar också om hur dessa möten 
ledde till att hon ”fick upp ögonen” för att man kunde göra mycket 
mer hemma hos äldre, vilket väckte ett intresse för att byta bransch 
och etablera sig som företagare inom hemtjänsten istället.  
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En annan informant beskriver hur hon upptäckte behov hos äldre då 
hon som sjuksköterska besökte dem i deras hem för att genomföra 
omvårdnadsuppgifter. Hon berättar om hur hon upplevde brister i 
den hjälp som gavs till äldre, t.ex. att de inte fått hjälp med sin frukost 
i tid. Samtidigt fick hon kännedom om att den kommun hon arbetade 
i hade planer på att införa valfrihet inom hemtjänst och ville få in an-
bud från privata utförare. Informanten uppger att hon då ”fick 
smaken” för att hon själv hade något att erbjuda och att hon såg detta 
som ett tillfälle att vara med och bidra till förbättringar inom hem-
tjänsten. 
      
Andra informanter uppger att de aktivt sökt sig till äldreomsorgen och 
hemtjänsten för att arbeta med något som de upplever som mer gi-
vande och meningsfullt, än deras tidigare arbete. Ett exempel är en 
informant som tidigare varit verksam inom IT-branschen. Han be-
skriver valet att etablera sig inom hemtjänsten som en del i en 
”personlig fas”, vilken kretsade kring omvärdering och en önskan att 
byta riktning i arbetslivet. Informanten uppger att han ville arbeta 
med något som skapade andra värden än enbart ekonomiska och 
materiella, och att han diskuterade detta med en bekant som hade 
liknande tankar och idéer.  
 

Grunden är att det finns en humanistisk grundsyn, att vi delar 
värdegrunder. Men sedan var det väl någon sorts fas också, en 
personlig fas där man värderar lite hur man tillbringar sina dagar och 
vad man har valt för typ av yrkesliv och så. Det var mycket det vi 
diskuterade runt, vikten av att faktiskt göra något som är mer direkt 
värdeskapande och som ger en själv andra saker. Och få jobba med 
andra typer av människor, som inte drivs av – i första hand pengar 
eller… social status. För [hemtjänsten] är inte direkt den typen av 
bransch, att man har några sådana poäng att plocka.   

 
Informanten berättar vidare om hur positiva upplevelser av att kunna 
påverka människors vardag till det bättre vuxit fram allt eftersom 
verksamheten tagit form. Han betonar särskilt de känslomässiga be-
löningar som förknippas med att kunna bidra till en bättre situation 
för personer som har omfattande hjälpbehov och befinner sig i 
beroendeställning. Informanten menar att den tacksamhet som äldre 
och/eller anhöriga uttrycker vid sådana tillfällen skapar ”en annan 
dimension av glädje” än de former av belöningar han tidigare upplevt 
som företagare inom IT-branschen. 
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En sådan återkoppling från en person som varit i ett utsatt läge eller 
beroendeställning och som… uttrycker sin glädje över vad vi gjort för 
den personen, är ju mycket, mycket större än om… När man jobbar i 
IT-branschen och får ett mail från en kund, ’jag köpte den här 
produkten på Elgiganten, den var jättebra.’ Det är ju två helt olika 
dimensioner på den glädje det skapar hos mig som mottagare av 
budskapet. Att få jobba i den här branschen är fantastiskt, så är det ju. 

 
I jämförelse med de branscher som informanten tidigare varit 
verksam i, framhåller han upplevelsen av att kunna hjälpa andra 
människor som det särskilt positiva med att driva företag inom just 
hemtjänsten. Att arbeta med människor och ställas inför människors 
sårbarhet tycks rymma en existentiell dimension som innebär möjlig-
heter till andra former av belöningar, än att arbeta med skapandet av 
tekniska artefakter. Informanten uppger vidare att han inte är 
intresserad av att byta bransch, ”nu när man äntligen har hittat något 
där man känner sig nyttig och värdeskapande på ett annat plan”. 
      
Erfarenheter av givande möten och relationer med äldre och deras 
anhöriga är ett tema som återkommer i intervjuerna. När informanter 
berättar om sådana erfarenheter blir skildringarna av tillvaron som 
företagare mycket positiva. De emotionella belöningar som förknip-
pas med dessa möten och relationer framträder också som en driv-
kraft för att fortsätta som företagare i branschen. En informant 
berättar att hon själv deltar i omsorgsarbetet och att företaget har 
några kunder som endast hon besöker. På frågan om vad som är mest 
givande med att driva företag inom hemtjänsten svarar informanten 
följande:  
 

Det är att kunderna är vansinnigt tacksamma, så oerhört glada när 
man kommer. De kramar oss och de tycker vi är underbara, och de 
tycker vi är snälla och vi lagar så god mat, och vi städar så bra och vi 
är så söta. Jag har aldrig fått så mycket beröm någonsin, i hela mitt 
liv. Som jag fått på det här jobbet. Det är ett underbart jobb. 

 
I detta citat beskrivs relationer till kunder i termer av ömsesidighet 
och värme – informanten ger praktisk hjälp och får tacksamhet och 
glädje tillbaka – vilket gör att arbetet upplevs som meningsfullt och 
viktigt. Informanten uppger vidare att hon försöker ta sig tid för att ge 
lite extra hjälp när det behövs, t.ex. hjälp med att skruva i glödlampor 
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eller uträtta ärenden. Hon motiverar detta med att det ger henne själv 
tillfredsställelse att tillmötesgå önskemål från dem som hon besöker.  
 
Den emotionella tillfredsställelsen som beskrivs av mina informanter, 
liksom viljan att göra det lilla extra, har tidigare uppmärksammats i 
studier av anställda i omsorgsarbete. Sörensdotter (2008) visar i sin 
avhandling om inbördes relationer och arbetsvillkor i två hemtjänst-
grupper, att personalen ofta gav de äldre lite extra omsorg utöver det 
som hade beviljats i form av mindre tjänster. Hon menar att detta kan 
förstås utifrån reciprocitet, det ömsesidiga utbytet av gåvor och 
tjänster som förbinder människor i en relation med varandra. ”Att ge 
lite extra ökar vårdtagarens livskvalitet och ger personalen tacksam-
het och glädje tillbaka” (Sörensdotter 2008, s. 116). Andra studier 
visar att företagare som har en yrkesbakgrund inom vård och omsorg 
för med sig denna relationella orientering in i företagandet och att de 
eftersträvar långvariga och personliga relationer till dem som tar 
emot hjälpen (Simonen & Kovalainen 1998; Österberg 2006).  
      
En variation på motiv som handlar om att göra gott är sociala motiv 
som kretsar runt att ge språk- och kulturanpassad hjälp till äldre med 
invandrarbakgrund och deras anhöriga. Den grundläggande idén är 
att äldre skall kunna få hjälp av anställda som talar deras modersmål 
och som känner till kulturella och religiösa traditioner.  
      
Ett exempel ges av en informant som betonar ett starkt engagemang i 
frågor som rör mångkulturell äldreomsorg. Han berättar att han se-
dan tidigare är intresserad av samhällsfrågor och ”invandrarfrågor”. 
Informanten uttrycker kritik mot både de kommunala verksamhet-
erna och de stora bolagen för att dessa, enligt hans uppfattning, inte 
tillfredställt behoven hos utlandsfödda äldre och deras anhöriga på 
rätt sätt. Han framhåller att människors språk, religiösa tro och 
kultur måste tas ”på största allvar” inom hemtjänsten. För troende 
muslimer är det, enligt detta resonemang, en självklarhet att en främ-
mande man inte ska röra en kvinna. Att skicka en man som 
vårdbiträde till en äldre, muslimsk kvinna betraktas således inte som 
ett exempel på god omsorg. 
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Informanten uppger att det är missnöjet med den befintliga omsorgen 
och hans samhällsengagemang som är de centrala skälen till att han 
själv startat företag – trots att han ifrågasätter marknadslösningar 
och anser att hela ansvaret egentligen borde ligga inom det offentliga.  
 

I grund och botten tycker jag att privatiseringar av den här verksam-
heten är absolut fel. Men, när man inte ser de lösningar, och i alla fall 
kvalitetshöjande lösningar, då ger man upp naturligtvis. Nu är det 
inte så att jag är emot att företag tjänar pengar, men jag tycker sådant 
där ska ligga hos samhället. Alla dessa våra äldre – spelar ingen roll 
om de är infödda svenskar eller invandrare – de här människorna har 
faktiskt byggt upp det här samhället och den välfärden vi upplever, 
det är deras… det är deras verk, det är tack vare dem. Och då ska 
samhället ta sitt ansvar och ge den service som de har rätt till. Men 
när det inte funkar, då måste man hitta andra lösningar naturligtvis. 
Och det är det som är min tanke kring det här.  

 

I detta citat framställs företagande som en form av nödlösning och 
som ett svar på en uppfattad oförmåga hos samhället att möta med-
borgares behov av omsorg. Informantens argument handlar om att 
han startat företaget för att andra behöver det. En möjlig tolkning är 
att betrakta detta som uttryck för socialt entreprenörskap eller sam-
hällsentreprenörskap. Enligt tidigare studier (Shaw & Carter 2007; 
Sundin 2009; Tillmar 2009b) drivs den sociala entreprenören av en 
vilja att möta sociala behov hos individer och grupper i omgivningen, 
som han eller hon upplever inte kan tillfredställas på annat sätt än 
genom företagsstart. Initiativen kan stimuleras och ibland fram-
tvingas av den offentliga sektorns eller marknadens misslyckanden. 
Den sociala entreprenören startar eget för att hon uppfattar det som 
en nödvändighet, men även för att hon drivs av en mission. Formen, 
dvs. företagandet i sig, är av underordnad betydelse; huvudsaken är 
att få idén realiserad.  
 
Möjligheten att få hjälp på sitt eget modersmål kan ha stor betydelse 
för att stärka tryggheten och livskvaliteten hos äldre personer som 
inte behärskar det svenska språket (Wånell 2006). Det kan också fin-
nas en önskan hos äldre personer som är utlandsfödda att få hjälpen 
från en person som har förståelse för den kultur man vuxit upp i, och 
som kanske själv har samma bakgrund. Anna Gavanas (2011) fann 
exempel på sådan efterfrågan i en studie av hur äldre agerar som 
kunder på hemtjänstmarknaden. I studien konstateras att utlands-
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födda äldre efterfrågade anställda med liknande bakgrund; sådan per-
sonal antogs inte enbart besitta språkkunskaper, utan också ha kun-
skaper om en gemensam kultur och historia.  
      
Emellertid kan det också finnas anledning att problematisera sär-
skilda profileringar mot utlandsfödda äldre. Risken är att sådana in-
riktningar förstärker föreställningar om etnicitet och bidrar till att 
konstruera både utlandsfödda arbetstagare och äldre immigranter 
som särskilda grupper (se Thörnquist 2013). Torres (2006) beskriver 
hur forskning och utredningar bidragit till att skapa förväntningar om 
”speciella behov” hos äldre immigranter som lever i Sverige, vilket 
också förväntas skapa särskilda utmaningar för äldreomsorgen. Äldre 
immigranter beskrivs i dessa sammanhang ha sämre hälsa, bristande 
språkkunskaper, svårigheter att hävda sina rättigheter och problem 
med social isolering. I och med detta konstrueras äldre immigranter 
som ”de andra”; en homogen kategori vilken framställs som an-
norlunda i förhållande till majoritetsbefolkningen, och därmed som 
ett socialt problem.  
 
Utsagor om äldre immigranter som en homogen kategori med lik-
nande behov och livssituation förekommer också i mina intervjuer. 
En informant skildrar t.ex. problem som handlar om bristande kun-
skaper inom ”invandrargruppen” när det handlar om rätten till stöd 
och hjälp från samhället i form av hemtjänst. Dessa äldre anses därför 
behöva företrädare som tillvaratar deras intressen. I en annan inter-
vju uttalas uppfattningar om behovet av insatser för socialt isolerade 
kvinnor från ”mellanösternkulturen” som inte får ”gå ut hur som helst 
för sina släktingar”. Även om dessa informanter argumenterar för att 
det är brist på anpassade insatser som är problemet, kan sättet att be-
skriva äldre immigranter som en särskild grupp med särskilda behov 
bidra till ett återskapande av de stereotypa föreställningar som Torres 
(2006) belyser.  
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6.4.1 Sammanfattning och analys 
 
I detta avsnitt har jag behandlat viljan att arbeta med människor och 
att skapa andra värden än enbart ekonomiska, som ett motiv för att 
starta företag inom just hemtjänsten. Informanter motiverar företags-
etablering med hänvisning till behov som finns hos människor i om-
givningen, hos äldre i allmänhet eller hos särskilda grupper av äldre.  
      
En möjlig tolkning är att den orientering som informanter uttrycker 
mot andra människor och deras behov kan förstås som uttryck för ett 
omsorgsrationellt förhållningssätt. De betonar det meningsfulla i att 
kunna hjälpa personer som befinner sig i en beroendeställning att få 
en bättre vardag. Det omsorgsrationella handlandet hänför sig enligt 
Waerness (1984, 1999) till omsorgen om individer som inte klarar sin 
dagliga livsföring själva och som står i beroendeposition till den som 
ger hjälp. Det rör sig således om en specifik form av relation vilket 
kan jämföras med andra teorier om hur sociala relationer och nätverk 
påverkar människors handlande (jfr Granovetter 1985). Ett närlig-
gande begrepp är ansvarsrationalitet som liksom omsorgsrationalitet 
utgår från att människors band till andra, liksom deras förmåga till 
inlevelse i andra människors behov, har betydelse för hur de oriente-
rar sitt handlande (Sörensen 1982; Ve 1999). Relationer till äldre och 
anhöriga, liksom den glädje som följer av att kunna göra en insats och 
få tacksamhet och värme tillbaka, beskrivs i intervjuerna som viktiga 
drivkrafter i företagandet.  
      
Utifrån mitt material kan jag inte avgöra huruvida informanterna 
faktiskt handlar omsorgsrationellt. Jag menar dock att deras uttalan-
den kan tolkas som uttryck för värden och vad de uppfattar som 
meningsfullt med att driva hemtjänstföretag. Detta tillför ett mer 
mångdimensionellt perspektiv på individers skäl för att delta i 
marknadsinstitutionen, än vad som framgår i ekonomiska teorier om 
”Homo economicus”. Min analys framstår också som rimlig i förhål-
lande till andra studier, vilka kommit fram till liknande resultat. 
Viljan att göra en insats för andra har tidigare beskrivits som en driv-
kraft i studier om vård- och omsorgsföretagande (Hedberg & 
Pettersson 2006, 2011; Kurvinen 2008; Simonen & Kovalainen 1998; 
Sundin 2009; Tillmar 2004, 2009b; Österberg 2006).     
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Sociala intentioner som handlar om att hjälpa andra är dock inte nöd-
vändigtvis oproblematiska. Argument för profilerade verksamheter 
som riktar sig till utlandsfödda äldre, och som bygger på beskriv-
ningar av homogena grupper med särskilda behov, kan bidra till att 
reproducera stereotypa föreställningar om etnicitet och gruppegen-
skaper. Sådana beskrivningar behöver inte stämma överens med hur 
äldre immigranter som lever i Sverige själva uppfattar sin livssituat-
ion och sina behov. Torres (2006) påpekar att dessa individer kom-
mer från över 200 olika länder och har skiftande bakgrunder, sett till 
etniska, socio-ekonomiska och kulturella faktorer. Bortsett från en 
icke-svensk bakgrund är det troligt att individer ur dessa varierande 
grupper inte har särskilt mycket gemensamt. I en artikel om hem-
vårdsinspektörers möten med äldre invandrare beskriver Lill (2002) 
hur föreställningar om kulturella skillnader och gruppegenskaper kan 
göra det svårare att se den äldre som enskild individ. Inspektörerna 
tenderade ibland att fokusera mer på att personen var ”invandrare” 
än att personen var en vanlig hjälpsökande, vilket försvårade möjlig-
heterna att åstadkomma en individuell behovsbedömning.  
      
Min avsikt är inte att slå fast entydiga slutsatser i denna fråga utan 
snarare beskriva det som ett komplext område som kan belysas ur 
olika perspektiv. Idéer som handlar om att tillgodose omsorgsbehov 
hos utlandsfödda äldre kan tolkas som uttryck för socialt entrepre-
nörskap som drivs av en mission, men det kan också skapa oavsedda 
och potentiellt sett problematiska konsekvenser.  
 
 

6.5 Vinstens vara eller icke-vara 
 
Det sista motivet för att etablera omsorgsföretag som jag nu kommer 
att analysera handlar om att öka sina ekonomiska tillgångar och att 
tjäna pengar. Detta motiv skiljer sig från de andra motiven som 
hittills behandlats, på det sättet att det omges av större ambivalens i 
intervjuerna.  
      
Bland de företagare som intervjuats är det ingen som explicit uppger 
ekonomiskt tvingande skäl som motiv för start, t.ex. att start av före-
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tag var enda sättet att få en inkomst. Tidigare studier (Cantzler 2000; 
Rapp 2006) visar att hot om nedläggning eller försäljning av kommu-
nal verksamhet kan utgöra motiv för anställda att ta över och driva 
verksamheten vidare i företagsform, men några sådana exempel finns 
inte i min empiri. Samtliga informanter hade arbete och inkomst in-
nan de startade sina företag. En informant hänvisar dock till att ”alla 
måste ju försörja sig på något sätt”. I denna intervju framställs företa-
gande som ett sätt att försörja sig på och samtidigt skapa en mer 
stimulerande arbetssituation än vad informanten tidigare upplevde 
som kommunalt anställd chef inom hemtjänsten.  
 
När det gäller motiv som handlar om att maximera vinsten – det vill 
säga, inte bara tillfredsställa ett grundläggande försörjningsbehov 
utan även att öka sina ekonomiska tillgångar – ger informanterna 
uttryck för olika förhållningssätt. Somliga uppger möjligheten att öka 
sin inkomst som ett bidragande skäl till att vilja starta hemtjänst-
företag, medan andra ställer sig helt avvisande till sådana motiv. 
      
En informant som beskriver möjligheten till ekonomisk avkastning 
som ett motiv är vd för ett personalkooperativ. Informanten berättar 
att det fanns diskussioner inom personalgruppen om huruvida det är 
rätt att tjäna pengar på äldreomsorg, vilket ledde till att några an-
ställda valde att dra sig ur projektet och behålla sin anställning inom 
den kommunala hemtjänsten. Själv menar informanten att det är 
rimligt och legitimt att dela ut ett eventuellt överskott till dem som är 
delägare inom kollektivet, och som arbetar inom hemtjänsten – men 
bara under förutsättning att de har gjort ett bra arbete och att 
verksamheten håller en god kvalitet.  
 

För att, till exempel, det är ju klart att det är ett motiv. Om man gör 
ett jättebra jobb, att man ska få lite avkastning på det. Men å andra 
sidan, om man köper en bil till ett företag som driver vård. Ska inte 
då… bilföretaget tjäna pengar på det? Det är ju samma frågeställning, 
tycker jag. Så att, är det så att allting som går till det offentliga inte får 
tjäna pengar… Jamen, då finns det ju ofta inga motiv för att driva 
några företag heller. 

 
I citatet framställs möjligheten till ekonomisk avkastning som ett 
avgörande incitament för att starta företag: utan vinst, inga motiv. 
Detta motsägs dock av de resultat som jag beskrivit tidigare i kapitlet 
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och som visar att det även finns andra motiv. Det finns också tenden-
ser till motsägelser i intervjun, då samma informant senare nyanserar 
sitt resonemang genom att framhålla att vinstmotivet i själva verket 
inte är avgörande. Mer avgörande är att få tillbringa sitt arbetsliv med 
något som det är trevligt och roligt att hålla på med. Informanten me-
nar att detta är lättare att uppnå om man tar saken i egna händer och 
skapar ett arbete där man själv får bestämma.  
 

Som företagare framställs man som – många tänker såhär att det är 
de ekonomiska intressena som går först. Att man vill tjäna pengar, 
helt enkelt. Det är ju bra om man kan tjäna pengar, men det är inte 
det viktigaste. Utan det är faktiskt – jag tycker det är, för mig, att ha 
ett trevligt jobb med någonting som jag tycker det är kul att hålla på 
med. Det är det viktigaste. Då är det lättast att få det om man kan 
bestämma själv.  

 

Betoningen på självbestämmande och vikten av att ha ett 
stimulerande arbete ansluter till motiv som handlar om att öka det 
professionella handlingsutrymmet, och som analyserades tidigare i 
kapitlet.  
      
Liknande sätt att jämföra ekonomiska motiv med andra motiv åter-
kommer i intervjuerna. En annan informant beskriver möjligheten till 
vinst som ett ”mervärde” eller en ”morot”, men framhåller samtidigt 
att motiv som handlar om att prova sina vingar och att få prova och 
utveckla egna idéer varit mer avgörande. I detta fall balanseras eko-
nomiska incitament mot motiv som handlar om skapande och kreati-
vitet. Ekonomisk avkastning beskrivs således som ett bidragande, 
men inte avgörande, motiv för att starta hemtjänstföretag.  
      
Andra informanter ger uttryck för ett mer entydigt avvisande av 
ekonomiska motiv i termer av vinstmaximering. Detta kan också for-
muleras som att vinst beskrivs som ett ”icke-motiv”. I detta samman-
hang uttalas kritik mot vad som uppfattas som alltför starka, 
ekonomiska drivkrafter inom riskkapitalbolag. Ett exempel är en 
informant som tar upp rapportering i dagspressen om misstänkt van-
vård och skatteplanering inom ett stort, internationellt bolag. Han 
menar att vinstintressen riskerar att gå ut över kvaliteten, vilket i 
längden kan innebära allvarliga risker för äldres säkerhet och hälsa. 
”Vinstintressen” associeras således till begrepp som ”vanvård” och 
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”skatteplanering”, något denna informant inte vill förknippas med. 
Liknande uttalanden görs av informanter som har en bakgrund inom 
sjuksköterskeprofessionen. De framhåller omvårdnadens och 
omsorgsarbetets särdrag som argument för att verksamheten inte bör 
styras enligt en ekonomisk logik om maximal avkastning, utan av 
professionella kunskaper och normer hos den yrkeskår som arbetar 
inom vård och omsorg.  
      
Ekonomiska vinstintressen framträder därmed också som ett proble-
matiskt motiv för att starta omsorgsföretag. Detta tar sig uttryck på 
olika sätt i intervjuerna. Somliga informanter ger uttryck för att de 
själva uppfattar vinstmotiv som något negativt när det kommer just 
till omsorgsverksamhet. Andra uttalar snarare en medvetenhet om att 
vinstmotiv uppfattas som något negativt i andras ögon. Själva ifråga-
sätter de varför omsorgsföretagare inte skall få gå med vinst, och 
argumenterar för att ekonomiska intressen inte är oförenliga med 
omsorgsverksamhet.  
      
En informant menar exempelvis att det finns ett ”socialistiskt tanke-
sätt hos befolkningen” som säger att omsorgsföretag inte får vara 
vinstdrivande, vilket hon ser som ett problem då alla företag måste ge 
vinst för att finnas kvar på marknaden. Hon uppger visserligen att 
hennes eget företag går med förlust, men säger att om det hade gått 
med vinst, hade hon velat känna stolthet över detta istället för att 
”skämmas”. Komplexiteten ökas genom att samma informant ibland 
ger uttryck för flera av dessa förhållningssätt, t.ex. genom att 
argumentera för att vinst är ett giltigt motiv i allmänhet samtidigt 
som det inte anses vara dominerande för egen del. Somliga 
informanter upplever att de har misstänkliggjorts av andra för att 
enbart vara ute efter att tjäna pengar, vilket kan ha bidragit till en 
medvetenhet om att vinstmotiv uppfattas som problematiskt i 
omgivningens ögon.  
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6.5.1 Sammanfattning och analys 
 
I detta avsnitt har jag visat att det finns en komplexitet kring 
vinstmotiv som tar sig uttryck i att möjligheten till vinst beskrivs som 
både ett motiv och ett icke-motiv för start av företag. Komplexiteten 
har en särskild koppling till den verksamhet det handlar om, äldre-
omsorg, och kan tolkas på olika sätt.  
 
En möjlig tolkning är att den kan förstås i relation till samhällsdebatt-
en om vinst inom vård och omsorg. I en tid och ett samhälle där det 
exempelvis förekommer en offentlig debatt om riskkapitalbolagens 
vara eller icke-vara, kan det uppfattas som kontroversiellt att uppge 
vinstmotiv bakom start av omsorgsföretag. Hur människor framställ-
er sig själva och sina motiv påverkas av vilka handlingssätt och 
vokabulärer som är socialt accepterade och påbjudna (Mills 1940; se 
även Alvesson & Sköldberg 2008). Detta kan även påverka hur 
omsorgsföretagare resonerar om ekonomiska motiv i en 
intervjusituation. I detta perspektiv framstår det som rationellt i sig 
att tona ned ekonomiska motiv i en intervjusituation, givet 
antagandet att mänskliga aktörer är måna om hur de framstår i 
andras ögon. Genom att luta sig mot normer och konventioner som 
säger att omsorgsföretagare skall sätta kvalitet och omsorg framför 
vinst, kan dessa företagare framstå som moraliskt korrekta (se Nadin 
2007). Detta kan således tolkas som en form av intrycksstyrning 
(Goffman 2007).  
      
Frågan om ekonomiska motiv kan också ställas i relation till hur 
informanter beskriver sina val och prioriteringar. Somliga berättar 
om val som närmast förefaller icke-rationella ur strikt ekonomisk 
synpunkt. Ett exempel är personer som hoppat av högt avlönade vd-
poster eller expanderade företag som de tidigare var involverade i för 
att starta nya företag med de ekonomiska risker detta innebär. Om 
dessa personer enbart styrdes av ekonomisk rationalitet hade det 
möjligtvis varit mer rationellt att stanna kvar på den tidigare 
positionen.  
      
Min slutsats är att inställningen till ekonomiska motiv varierar på ett 
kontinuum som inte handlar om ”antingen-eller”, utan snarare om 
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mer eller mindre starka ekonomiska motiv hos olika individer. 
Analysen visar också att ekonomiska motiv är inbäddade i andra mo-
tiv som handlar om att öka det professionella handlingsutrymmet och 
att arbeta mer kreativt. Ekonomiska intressen framstår därmed som 
ett bidragande motiv, men inte som det enda motivet för att starta 
hemtjänstföretag.  
      
Dessa slutsatser stöds av andra forskningsresultat. Självständighet, 
känslan av frihet och möjligheten att skapa en stimulerande tillvaro 
rangordnas högre än vinst när företagare tillfrågas (Elmlund 1998; 
Hult & Odéen 1981; Lönnbring 2003). Studier om vård- och 
omsorgsföretagande pekar på att professionella motiv som handlar 
om att realisera egna idéer om hur vård och omsorg kan bedrivas, är 
lika centrala eller mer centrala än vinstmotiv (Hedberg & Pettersson 
2006; Kurvinen 2008; Simonen & Kovalainen 1998; Tillmar 2004; 
Österberg 2006). Instrumentell nyttomaximering tycks således inte 
vara ett så dominerande ingångsvärde hos marknadsaktörer som 
utilitaristiska handlingsmodeller gör gällande.  
 
 

6.6 Avslutning 
 
Den forskningsfråga som behandlats i detta kapitel är vilka skäl 
informanterna uppger för etablering av företag inom hemtjänst, samt 
vilka omständigheter och sammanhang som haft betydelse för etable-
ring i denna bransch. Jag har beskrivit ett antal motivbilder, vilka jag 
analyserat med hjälp av olika begrepp för rationalitet. Tillvägagångs-
sättet bär likheter med det Ödman (1979) beskriver som ”good-
reason-assay” [sic!]: En hermeneutisk tolkning som innebär att man 
prövar grunderna för en handling. I en sådan tolkning anges den 
rationella grunden för en handling mot bakgrund av aktörens syften. 
Utgångspunkten är att människor i de flesta fall handlar på ”god 
grund” (Ödman 1979).  
      
En svårighet i detta sammanhang är att tolkningen bygger på retro-
spektiva berättelser om händelser som utspelats i dåtid. Den tid som 
förflutit sedan dess har sannolikt påverkat minnet av de händelser, 
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situationer och beslut som ledde fram till företagsetablering. Hur de 
företagare som intervjuats minns dessa processer, och hur de berättar 
om processerna i mötet med mig, ger således ingen direkt tillgång till 
de intentioner som de då hade. En möjlig tolkning är att berättelserna 
som getts under intervjuerna snarare ger en bild av hur informan-
terna nu ser på det som var då (se Trost 2010). Redogörelser av skäl 
för att etablera företag kan också tolkas som en form av redogörelse 
för vem man är eller vill vara, dvs. som en form av identitetskon-
struktion. Genom att framhäva skäl som handlar om större möjlig-
heter att fatta centrala beslut och att förverkliga visioner, kan 
företagare skapa en bild av sig själva som professionella yrkesutövare 
och/eller entreprenörer.  
      
Jag menar dock att de motivbilder som beskrivits och analyserats i 
termer av olika rationaliteter är poängfulla att lyfta fram, då de visar 
den komplexitet som finns i ekonomiskt handlande. Denna komplex-
itet kan ställas i relation till hypoteser om människan som en 
instrumentell och nyttomaximerande aktör, hypoteser som dominerar 
inom huvudfåran av ekonomisk teoribildning (se kapitel 4). Utgångs-
punkten i dessa antaganden är en kalkylerande aktör med stabila 
preferenser som är inriktad på maximering av den egna nyttan. Nor-
mer, sociala band till andra och emotioner förväntas inte spela någon 
större betydelse för individens val och handlingar. Det är med andra 
ord en socialt isolerad Homo economicus som framträder. Antagan-
den om instrumentella aktörer som enbart drivs av vinstintresse 
förekommer också stundtals i debatten om företagande inom vård och 
omsorg.  
      
I kontrast till dessa hypoteser har jag i kapitlet beskrivit hur hem-
tjänstföretagare skapar både möjligheter och motiv i samspel med 
andra. Dessa processer har inneburit att informanterna påverkats av 
andra personer och deras intentioner. Initiativen har ibland kommit 
från aktörer i de sociala nätverken, snarare än från informanterna 
själva. Intentioner och rationalitet är således något som skapas socialt 
och som inte bör betraktas som uttryck för stabila preferenser hos en-
skilda individer. Kapitlet visar också att företagandets mening är 
mångfacetterad och kan förstås ur flera perspektiv. Här finns ekono-
miska dimensioner, men även expressiva, sociala och emotionella. En 
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återkommande kärna är att tillbringa sin tillvaro med något som 
upplevs meningsfullt och personligt utvecklande. 
 
Ett centralt tema i kapitlet har handlat om de konflikter som individer 
kan uppleva när de befinner sig på begränsande positioner i hierar-
kiska organisationer. En slutsats som jag drar av detta är att motiv för 
att etablera egen verksamhet kan växa fram i relation till upplevelser 
av brist på möjligheter, hos personer som har en yrkesbakgrund inom 
vård och omsorg och som är verksamma inom kommunala 
förvaltningsorganisationer och i riskkapitalbolag. Situation och orga-
nisatorisk position framträder i dessa sammanhang som skapare av 
rationalitet. Införandet av lagen om valfrihet med konkurrens inom 
hemtjänsten tycks ha erbjudit den möjlighet som den tidigare organi-
sationen inte gav. Om dessa informanter hade varit nöjda med sina 
arbetsvillkor och sina möjligheter att påverka verksamheten, hade de 
då valt att lämna en anställning och ta de risker som en ny 
företagsetablering innebär? 
      
Avslutningsvis menar jag att det centrala är hur informanterna själva 
uppfattar och framställer sina skäl, dvs. deras egen förståelse av var-
för de etablerat sig som företagare inom hemtjänst. Det intressanta är 
att, i kommande kapitel, ställa detta i relation till hur de uppfattar 
villkoren för detta företagande. Uppfattar t.ex. de informanter som 
anger skäl som handlar om att förverkliga visioner, att de också fått 
större utrymme att göra detta som företagare? 
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7 Intentioner möter förutsättningar 

 
I detta kapitel beskriver jag ett antal karaktäristiska drag som 
framträder i informanternas berättelser om sitt företagande. Syftet 
med kapitlet är tvådelat: För det första att lyfta fram de förutsätt-
ningar och utmaningar som informanterna möter, som företagare 
inom just hemtjänst. För det andra att analytiskt urskilja hur företa-
gare hanterar dessa förutsättningar och utmaningar genom olika 
strategier.  
      
Det som behandlas är således inte företagandets förutsättningar och 
utmaningar i allmänhet. Avsikten är heller inte att göra en heltäck-
ande analys av villkoren inom hemtjänstbranschen, eller att följa en-
skilda individers upplevelser. Istället skapar jag tematiska mönster, 
vilka pekar mot förekomsten av vissa karaktäristiska som utmärker 
hemtjänstföretagande: 1. Ett mångtydigt kundbegrepp, 2. Ett spän-
ningsfält mellan misstroende och förtroende, samt 3. Tid är 
pengar.64 Dessa karaktäristiska påverkar hur de intervjuade företa-
garna uppfattar sitt handlingsutrymme, t.ex. när det kommer till 
möjligheterna att erbjuda en flexibel omsorg som tar hänsyn till 
skiftande behov.  
 
 

7.1 Ett mångtydigt kundbegrepp 
 
Till skillnad från företagare på konventionella marknader har hem-
tjänstföretagare begränsade möjligheter att ingå egna överenskom-
melser med enskilda privatpersoner om vilka tjänster som skall 
tillhandahållas. Det är istället biståndshandläggare som utreder och 
fattar beslut om huruvida en enskild individ skall beviljas bistånd i 
                                                
 
64 Dessa mönster bygger på de berättelser som företagare gett under intervjuerna, men är 
skapade av mig. Somliga av de särdrag som företagare tagit upp, t.ex. uppfattningar om 
orättvisa konkurrensvillkor genom avknoppning och upphandling, har jag valt att inte gå 
vidare med då jag tolkat dem som mindre centrala ur ett analytiskt perspektiv.  
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form av hemtjänst, och i vilken omfattning.65 Denna utredning sker 
bl.a. med utgångspunkt i socialtjänstlagen. Den kommunala förvalt-
ningen beställer, det vill säga köper, sedan tjänsterna från den 
hemtjänstenhet som individen har valt.  
      
I detta system finns det således en skillnad mellan köparen och mot-
tagaren av tjänsten, vilket ger upphov till tvetydigheter i hur kunden 
definieras och beskrivs i intervjuerna. I somliga intervjuer beskrivs 
både den äldre som tar emot hjälpen i sitt hem och den kommunala 
förvaltningen som kunder. Förvaltningen uppfattas som kund i egen-
skap av finansiär och beställare, medan den äldre uppfattas som kund 
i egenskap av att vara den som tar emot hjälpen – men också i egen-
skap av att vara den som förväntas välja utförare. Makten att välja och 
välja bort är således en central egenskap som informanter förknippar 
med kundbegreppet. Förutom äldre och biståndshandläggare fram-
träder även anhöriga som en central kategori och som potentiella 
kunder. Anhöriga fungerar ibland som ställföreträdande konsumen-
ter, t.ex. genom att välja hemtjänstutförare åt en dement förälder. 
Detta pekar också på en motsättning i valfrihetssystemet, nämligen 
att äldre inte alltid kan eller vill fungera som autonoma och rationellt 
väljande kunder.  
      
För hemtjänstföretagare kan dessa förutsättningar innebära inte 
mindre än ett tredubbelt kundförhållande. Komplexa kundförhållan-
den leder vidare till utmaningar som handlar om att hantera 
motstridiga krav och förväntningar. En informant menar exempelvis 
att privatpersonen och förvaltningen kan ha olika uppfattningar om 
vad som är viktigt när det handlar om den hjälp som ges. Det dubbla 
kundförhållandet framhålls i intervjun som ovanligt och speciellt för 
företagande inom just hemtjänsten. Här ligger en utmaning som 
handlar om att hålla båda parter ”lyckliga och glada”:  
 

                                                
 
65 Ett undantag som jag beskrev i kapitel 2 är s.k. tilläggstjänster som privata utförare har 
möjlighet att erbjuda. Tilläggstjänster baseras på en överenskommelse mellan privatperso-
nen och utföraren, och betalas av privatpersonen själv.  
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Det mest ovanliga är väl att du har två kunder egentligen. Dels har du 
ju privatpersonen som väljer dig, sedan har du förvaltningen som 
finansierar. Och du måste hålla båda lyckliga och glada. Men de har 
olika – för dem är olika saker viktiga. /…/. Och det gäller att få ihop 
det där, så att det passar…. 

 

Ett exempel på olika förväntningar som informanten nämner är att 
äldre ibland föredrar familjebaserad omsorg och därför vill att företa-
get skall anställa någon av deras anhöriga, medan de kommunala 
förvaltningarna å andra sidan kan motsätta sig anhöriganställning.66 
Om anhöriga och deras uppfattningar om hemtjänsten också läggs 
till, kan bilden bli ännu mer komplex.  
 
 

7.1.1 Relationer till de olika kunderna 
 
En devis som förekommer i intervjuerna är att ”kunden alltid har 
rätt”. Det kan dock vara svårt att avgöra vilken av kunderna som har 
rätt, om de aktörer som är inblandade – äldre, biståndshandläggare, 
anhöriga – har olika krav och förväntningar på den hjälp som ges. Låt 
oss se närmare på hur företagare beskriver olika aktörer som kunder 
och vilka innebörder som läggs i de olika kundrelationerna. 
      
Kommunala förvaltningar som kunder beskrivs som köpare av 
tjänster och därmed som formella uppdragsgivare och kontrollanter. 
Som en informant formulerar det: ”I och för sig är det ju förvalt-
ningen som är vår kund, det är de som köper våra tjänster och det är 
inför dem vi ska redovisa.” De krav som företagare beskriver att de 
möter från den kommunala förvaltningen handlar om att de skall följa 

                                                
 
66 I en granskning som tidningen Kommunalarbetaren gjort, baserat på en enkät till 
kommuner i Stockholms län, uppges att flera kommuner har infört eller överväger att in-
föra begränsningar för anhöriganställning inom hemtjänst. I en artikel citeras tjänstemän 
och fackliga representanter som uppger bristande insyn, dåliga anställningsvillkor och risk 
för inlåsningseffekter som skäl för begränsningarna. Bland annat beskrivs anhöriganställ-
ning som en fälla för medelålders kvinnor som har utländsk bakgrund och bristande 
kunskaper i det svenska språket, vilka riskerar att hamna ännu längre från den öppna 
arbetsmarknaden (Kommunalarbetaren 5/12 2013).  
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biståndshandläggarnas beslut och ge den enskilde den hjälp som 
anges i beställningen. Kraven kan vara mer eller mindre detaljerade i 
olika kommuner.67 Somliga informanter uppger att beställningen 
preciserar vilka insatser som skall genomföras, och i vilken omfatt-
ning (t.ex. hjälp med dusch och inköp ett visst antal gånger i veckan 
eller månaden). Andra informanter berättar om en friare modell som 
innebär att utföraren och den som tar emot hjälpen får disponera över 
en tidspott och tillsammans planera innehållet i den hjälp som skall 
ges.                          
      
Beställningar som anger vilka insatser som skall genomföras innebär 
således högre grad av förhandsstyrning. Informanter som arbetar en-
ligt sådana beställningar uppger att vissa justeringar kan göras inom 
ramen för beslutet, t.ex. genom att låta äldre byta ut hjälp med städ-
ning mot hjälp med promenad vid enstaka tillfällen. Om den hjälp 
som ges skulle avvika alltför mycket från de insatser som har beviljats, 
bör dock biståndshandläggaren kontaktas för en omprövning av be-
slutet. En informant förklarar detta med att utförarna inte får för-
ändra vad biståndet är till för. Biståndshandläggarnas myndighets-
utövning beskrivs i denna mening som grunden för uppdraget, och 
relationerna till förvaltningen som kund framträder som affärsmässig, 
formell och regelstyrd.  
      
Äldre som kunder beskrivs på varierande sätt: som aktiva och med-
vetna konsumenter, med förmåga att ställa krav, men också som 
svaga och beroende av omvärldens hjälp (särskilt vad gäller dementa). 
Ibland beskrivs de också som ensamma, utan anhöriga. ”Och då är det 
vi som är tryggheten”, som en informant formulerar det. De förvänt-
ningar som informanter beskriver att de möter från äldre handlar 
framförallt om kontinuitet och flexibilitet. Äldre uppges efterfråga 
långsiktiga relationer till omsorgspersonal och möjligheter att enkelt 

                                                
 
67 Som jag beskrev i kapitel 2 har kommuner möjlighet att utforma biståndsbeslut inom 
hemtjänst på olika sätt. Bistånd kan anges i tid, insatser, eller en kombination av tid och 
insatser. Biståndsbeslutens utformning har en central betydelse för hur stor valfrihet som 
mottagaren av hemtjänst i realiteten kommer att få (se Edebalk & Svensson 2005; 
Svensson & Edebalk 2010).  
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komma i kontakt med ansvariga i verksamheten, samt möjligheter att 
kunna påverka den hjälp som ges (t.ex. ändra dag eller tid för 
insatser, eller byta hjälp med städning mot hjälp med promenad).   
      
Somliga informanter uppger att äldre ibland framför önskemål om 
hjälp som inte ingår i beslutet. En informant berättar att hon hjälpt en 
äldre kvinna som skall fylla år med att beställa en tårta på ett bageri, 
och att hon själv kommer att åka och hämta tårtan så att kunden får 
hem den. Informanten konstaterar att detta egentligen inte ingår i 
hennes uppdrag och att hon kunde låta bli. Hon menar dock att kun-
den annars skulle ha stora svårigheter att få hem tårtan, och att det 
ger henne själv tillfredsställelse att glädja äldre genom att underlätta 
deras vardag. Att säga nej med hänvisning till regler upplevs som 
”tråkigt och negativt”, också för egen del: ”Det här är ju också egoist-
iskt för mig. Jag vill ju att det ska vara trevligt. /…/. Det här gör ju 
min arbetsdag mycket roligare.” Ett handlande som innebär 
tillmötesgående av äldres önskemål kan således upplevas som emot-
ionellt belönande (jfr omsorgsmotiv som beskrevs i föregående kapi-
tel). Relationer till äldre framträder därmed som personliga, 
meningsfulla och känslomässigt tillfredsställande.  
      
Anhöriga som kunder beskrivs som en slags representanter för äldre. 
Anhöriga kan exempelvis uttrycka missnöje och ställa krav på föränd-
ringar i omsorgen om en dement förälder. Risken med att inte till-
mötesgå dessa önskemål kan vara att de anhöriga byter till en annan 
utförare. Som en informant formulerar det: ”Vi har många exempel 
på anhöriga som lyfter luren och kräver bot och bättring av oss och 
andra hemtjänstutförare, för annars byter man.” Genom att anhöriga 
kan praktisera makten att välja och välja bort i den äldres ställe, 
framträder de som kunder i detta citat.  
      
I intervjuerna finns få utsagor som beskriver innehållet i de förvänt-
ningar och önskemål som företagare upplever att de möter från anhö-
riga. Ett exempel som ges är dock att anhöriga önskar hjälp på 
modersmålet åt äldre föräldrar med utländsk bakgrund, som inte be-
härskar det svenska språket. Relationerna till anhöriga kan beskrivas 
som personliga och emotionellt belönande, på samma sätt som relat-
ionerna till äldre. En informant framhåller de anhörigas tacksamhet 
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för möjligheten att få språkanpassad hemtjänst till en äldre förälder: 
”De var så tacksamma, deras vardag började fungera, de har ett liv 
igen.” I detta fall tycks hela familjen inkluderas i kundbegreppet: ”Jag 
hjälper den kategorin – familjen är fungerande, de har små barn, de 
har jobb, och så hjälper vi deras föräldrar. Att inte vara ensamma, och 
fungera i det här samhället.” Relationerna till anhöriga beskrivs dock 
inte uteslutande som positiva och oproblematiska. En informant be-
rättar om ”svåra ärenden”, vilka handlar om äldre som har svårigheter 
att uttrycka sig och förklara vilken hjälp de behöver. Enligt infor-
manten handlar dessa ärenden även om anhöriga som bråkar med 
varandra och som inte vill ta ansvar, eller om anhöriga som tvärtom 
är alltför engagerade i omsorgen om äldre familjemedlemmar. Detta 
kan medföra utmaningar när det handlar om att skapa en fungerande 
helhet runt den äldre: ”Och summan av kardemumman blir att den 
här personen som finns i mitten inte får rätt hjälp.” 
      
Den mening som företagare förknippar med relationer till de olika 
kunderna har betydelse för upplevelsen av när de gör ett bra arbete. 
Informanter uttrycker att de vill känna tillfredsställelse i sitt arbete 
och min tolkning är att denna tillfredsställelse ligger i relationer till 
äldre men även anhöriga. Den tacksamhet som äldre och anhöriga 
förmedlar uppfattas som en belöning, vilket i sin tur kan sporra viljan 
att tillmötesgå önskemål från dessa kunder. Detta kan dock komma i 
konflikt med beställarens krav och förväntningar på att utförare skall 
följa formella beslut.  
 
 

7.1.2 Strategier för balansering: diplomati och undanhållande av 
information 
 
Ovan har jag beskrivit de krav och förväntningar som företagare upp-
lever att de möter i sina relationer till olika kundkategorier. En följd-
fråga av intresse är hur företagare agerar i situationer då olika krav 
riskerar att komma i konflikt med varandra.  
      
Ett exempel på situationer då sådana konflikter kan uppstå är när an-
höriga har negativa synpunkter på den hjälp som ges till exempelvis 
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en äldre förälder. Dessa synpunkter behöver inte stämma överens 
med den äldre personens upplevelser av hur hemtjänsten fungerar. 
En informant berättar att hon har en kund som själv är nöjd med 
hemtjänsten, medan de vuxna barnen är mindre nöjda. Hon säger att 
hon försöker hantera detta genom att prata med både föräldern och 
med de anhöriga, och att hon försöker få de anhöriga att förstå att det 
är förälderns upplevelser av hjälpen som är avgörande. För att lyckas 
är det enligt informanten viktigt att hålla en ödmjuk profil och att 
framföra sina argument på ett diplomatiskt sätt.  
 

Vi har en äldre kvinna där hennes barn inte är riktigt överens om hur 
hemtjänsten fungerar. Men hon är nöjd, och hon är klar i huvudet. Så 
det jag gör är att jag pratar både med henne och med anhöriga och 
försöker få anhöriga att förstå, att det fortfarande är hon som be-
stämmer. Men man måste vara, hur ska jag säga – man måste göra 
det på ett bra sätt. Jag kan inte bara säga ’lägg dig inte i’, utan jag 
måste säga varför jag tycker det. ’Jag tycker att den här personen – 
hon vill ha det på det sättet.’ Det är bättre att hon gör det på det 
sättet, för då kommer hon att bli gladare och känna sig – ja, bättre då. 
Och då förstår anhöriga, för de vill också ha det bästa. Det är inte så 
att de… vi jobbar för samma sak. 

 

Jag tolkar detta som en form av balanseringsstrategi, vilken handlar 
om att explicit medla mellan olika aktörers upplevelser och perspek-
tiv. Att bara avfärda de anhöriga framstår inte som något alternativ i 
informantens resonemang, utan det gäller att motivera sin 
ståndpunkt och att framhäva det gemensamma projektet – att både 
hon själv och de anhöriga arbetar för den äldres bästa. Här kommer 
emotionell hantering in som en central aspekt; informanten ger ut-
tryck för att hon inte spontant kan uttrycka sina egna reaktioner och 
känslor, utan att hon måste kunna hantera emotioner både hos sig 
själv, hos anhöriga och den äldre.  
 
Emotionell hantering eller ”emotion work” innebär att människor 
arbetar aktivt med att reglera sina känslor och hur de visas upp för 
andra, t.ex. genom att undertrycka känslor av ilska eller upparbeta 
känslor av glädje (Hochschild 2003). Detta emotionsarbete sker i för-
hållande till hur vi uppfattar uttalade och outtalade regler för vad vi 
får/bör känna i olika sammanhang och situationer. På arbetsmark-
naden och i kommersiella sammanhang kan emotionellt arbete inne-
bära att producera emotionella tillstånd hos andra, i utbyte mot lön 
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eller annan ersättning. Det kan t.ex. handla om en företagare som 
skapar känslor av lugn och trygghet hos kunder genom att ge uttryck 
för vänlighet och engagemang.  
      
En annan konfliktsituation kan uppstå när utförare ger hjälp som inte 
ingår i beställningen, istället för att följa formella beslut från 
biståndshandläggare. En informant uppger att hon ibland låter de an-
ställda hjälpa äldre även med sådant som inte beviljats, med moti-
veringen att ”vi arbetar efter deras behov!” I detta fall uppfattas 
mottagaren av tjänsten som den primära eller rättmätiga kunden, 
snarare än den kommunala beställaren. Informanten säger att detta 
leder till nya kunder, eftersom ryktet sprider sig om att företaget ar-
betar på detta sätt: ”Grannen byter till oss, för de har hört att vi 
jobbar såhär som vi jobbar. Justerar, barnen behöver inte komma och 
hjälpa mamman.” Min tolkning är att informanten ser affärsmässiga 
fördelar i detta arbetssätt. Att ge det ”lilla extra” är således inte bara 
uttryck för omsorgsrationalitet, utan kan också uppfattas som ett ut-
tryck för ekonomisk målrationalitet. Samtidigt beskriver informanten 
att agerandet kan innebära konflikter med biståndshandläggare, om 
hjälpen avviker för mycket från biståndsbeslutet. Hon berättar om ett 
tillfälle då hon blivit uppringd och kritiserad av en biståndshandläg-
gare för att hon låtit städa mer hemma hos en kund, än vad som 
ingick i beställningen. Informanten tolkar detta som att hon under-
minerade biståndshandläggarens position som myndighetsutövare, 
genom att frångå biståndsbeslutet. ”Du ska jobba efter beslutet, får 
man höra. Det är mycket så. ’Du ska jobba efter beslutet’!” 
      
Informanten uppger att hon numera försöker undvika dessa konflik-
ter genom att vara mer tyst om förekomsten av extratjänster: ”Nu har 
vi börjat lära oss, att vi inte säger det längre. Vi pratar inte högt om 
det längre.” Hon berättar att hon istället eftersträvar samarbete med 
anhöriga för att kunna lägga upp hjälpen på ett flexibelt sätt. Om an-
höriga avlastar hemtjänsten, exempelvis genom att ta med sig en 
förälder till landet över en helg, kan personalen kompensera för detta 
vid ett senare tillfälle genom att ge extra tid och hjälp med något som 
ligger utanför biståndsbeslutet (t.ex. extra städning).   
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Detta agerande kan också tolkas som ett sätt att balansera mellan för-
väntningar från olika kunder, nämligen äldres och anhörigas 
förväntningar om flexibel hjälp å ena sidan och myndighetsutövares 
förväntningar om regelföljande å andra sidan. Informanten balanse-
rar mellan dessa krav genom att ”inte prata högt” om förekomsten av 
extratjänster inför biståndshandläggare. Fokus ligger i detta fall på 
undanhållande av information, snarare än diplomati eller medling. 
Jag uppfattar detta som en form av mellanorganisatorisk olydnad ge-
nom ”expansion of output” (jfr Kirchhoff & Karlsson 2012). Agerandet 
kan tolkas som omsorgsrationellt, men också som strategiskt ratio-
nellt; informanten föreställer sig hur biståndshandläggare reagerar 
och orienterar sitt handlande efter detta för att uppnå egna mål. 
Undanhållandet av information fungerar som ett sätt att tillmötesgå 
äldre och anhöriga, samtidigt som missnöje från biståndshandläggare 
undviks. Därmed fungerar det som ett sätt att upprätthålla relationer 
till olika kunder samtidigt.  
 
 

7.1.3 Sammanfattning och analys 
 
En central utgångspunkt som jag beskrivit i detta avsnitt är att hem-
tjänstföretagare har flera intressenter att förhålla sig till: kommunala 
förvaltningar, äldre, anhöriga. Hemtjänstmarknaden kännetecknas 
därmed av ett triangelförhållande mellan medborgare, företagare 
och välfärdsstat. Ramen för tjänsten ges av välfärdsstaten, genom 
den offentliga finansieringen och genom kommunernas tillämpning 
av socialtjänstlagen och lagen om valfrihet. Den förhandsstyrning 
som sker genom biståndsbedömning innebär att valfriheten och 
handlingsutrymmet på denna typ av marknad blir institutionellt be-
gränsat. Möjligheten för äldre och företagare att besluta över inne-
hållet i hjälpen inskränks, såvida det inte gäller tilläggstjänster av 
servicekaraktär som finansieras privat av mottagaren. Som en infor-
mant formulerar det: ”Vi får inte förändra vad biståndet är till för.”  
      
Denna utgångspunkt medför att hemtjänstföretagare hamnar i en po-
sition som ställer krav på att förena olika intressen och handlingslogi-
ker. Som omsorgsgivare har de ett uppdrag som handlar om att hjälpa 
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äldre människor att uppnå trygghet och en fungerande vardag i det 
egna hemmet. Detta sker inom ramen för relationer som kan vara 
personliga och som upplevs emotionellt belönande och meningsfulla; 
till skillnad från vad teoretiska modeller av marknader postulerar, rör 
det sig sällan om kortvariga transaktioner mellan anonyma parter. 
Som utförare av offentligt finansierad verksamhet förväntas de följa 
myndighetsutövares beslut. Som företagare måste de också tillvarata 
verksamhetens och sina egna ekonomiska intressen.  
      
Den vilja som uttrycks när det handlar om tillmötesgående av äldres 
önskemål kan i detta perspektiv förstås utifrån flera rationaliteter el-
ler handlingslogiker. Här finns både omsorgsrationella och ekono-
miska aspekter. Tillmötesgående av äldres önskemål bidrar till en 
känsla av att göra ett bra arbete och uppfattas som meningsfullt och 
emotionellt belönande. Samtidigt antas nöjda konsumenter ge ringar 
på vattnet genom att rekommendera verksamheten vidare till grannar 
och bekanta. I ett konkurrensinriktat valfrihetssystem framstår det 
därför som ekonomiskt rationellt att tillmötesgå den äldre personens 
önskemål genom att städa ett rum extra eller hämta en tårta. Miss-
nöjda äldre eller anhöriga kan ju annars välja bort företaget. 
      
Ett dilemma som kan uppstå i detta sammanhang handlar om att 
tillmötesgå önskemål och behov hos den kund som tar emot hjälpen i 
sitt hem, eller följa formella beslut från den kund (den kommunala 
förvaltningen) som finansierar hjälpen. Att följa biståndsbeslut kan 
låta enkelt och är centralt för att den verksamhet som hemtjänstföre-
tagare bedriver skall uppfattas som legitim i den kommunala beställa-
rens ögon. Sådan konformitet framstår dock inte som helt oproble-
matisk ur företagarperspektiv, då det inte är givet att beslut stämmer 
överens med behov eller önskemål hos den som tar emot hjälpen. Äl-
dres önskemål om hjälp kan vara svåra att avvisa, om den äldre inte 
kan få dessa tillgodosedda på annat sätt. Hälsotillstånd och behov hos 
dem som tar emot hemtjänst kan dessutom förändras snabbt, vilket 
kan medföra att biståndsbeslut delvis blir inaktuella. Detta kan orsaka 
dilemman som beskrivs och analyseras i nästa avsnitt.  
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7.2 Ett spänningsfält mellan misstroende och förtroende 
 
Ett mönster som framträder i intervjuerna handlar om beroende-
relationer mellan företagare och biståndshandläggare. Bistånds-
handläggare beskrivs som en form av gate-keepers eller dörrvakter till 
både uppdrag och tidsresurser, i egenskap av att fungera som myn-
dighetsutövare. Ur företagarperspektiv framträder relationerna till 
biståndshandläggare som potentiellt konfliktfyllda. Somliga infor-
manter uttrycker misstro gentemot handläggare, men beskriver också 
hur de själva blir föremål för misstro från biståndshandläggares sida. 
Andra berättar snarare om positiva relationer, vilka präglas av ömse-
sidigt förtroende mellan parterna. Här finns således ett spänningsfält 
mellan misstroende och förtroende. I detta avsnitt kommer jag att se 
närmare på hur hemtjänstföretagare berättar om relationer till 
biståndshandläggare, och hur de hanterar utmaningar som handlar 
om att undvika misstro och skapa förtroende.  
 
 

7.2.1 Att befinna sig i biståndshandläggarens händer 
 
Som jag ovan framhållit har hemtjänstföretagare begränsade möjlig-
heter att ingå egna överenskommelser med den person som tar emot 
hjälpen. Båda är istället hänvisade till en tredje part, nämligen bi-
ståndshandläggaren. Införandet av valfrihetssystem för med sig att 
handläggare ges informerande och vägledande funktioner. De för-
väntas kunna upplysa den enskilde om möjligheten att välja, samt ge 
information om vilka utförare som erbjuder de beviljade insatserna. I 
regeringens proposition om lag om valfrihet (prop. 2008/09:29) 
understryks vikten av att biståndshandläggare förhåller sig 
konkurrensneutralt i relation till de leverantörer som finns i valfri-
hetssystemet, inklusive egenregiverksamheten. ”Information som 
biståndshandläggaren ger måste vara saklig, relevant, jämförbar, 
lättförståelig och lättillgänglig” (prop. 2008/09: 29, s. 96).  
      
En uppfattning som framträder i intervjuerna är att 
biståndshandläggarnas position som myndighetsutövare och infor-
matörer ger dem en speciell maktposition. Somliga informanter 
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ifrågasätter konkurrensneutraliteten hos biståndshandläggare, när 
det gäller äldres val av utförare. De menar att det finns handläggare 
som systematiskt favoriserar vissa utförare och missgynnar andra, 
genom att aktivt rekommendera eller göra valet åt den äldre. Vi ham-
nar här i ett mönster som handlar om företagares brist på förtroende 
för myndighetsutövare.  
      
En informant ger exempel på olika upplevelser av hur biståndsbedö-
mare både gynnat och missgynnat hennes verksamhet. I det första 
exemplet handlar det om biståndsbedömare som rekommenderat 
hennes verksamhet till äldre, ett agerande som informanten själv 
ställer sig tveksam till. Hon menar att även om detta kanske gynnat 
henne för stunden, kan det slå tillbaka längre fram om biståndsbedö-
maren som rekommenderat hennes verksamhet av något skäl skulle 
ändra sig.  
 

Det här avtalet har gett, i mina ögon, biståndsbedömaren enorm 
(betonar) makt. Och jag vet det här därför att jag har kommit i kon-
takt med biståndsbedömare som sagt att de rekommenderat det här – 
’ja, vi kan inte göra det, men jag har gjort det för jag vet att ni jobbar 
jättebra’. Det är bra för mig just nu, men den biståndsbedömaren kan 
ändra på saken också. Eller hur? Den som ger mig en pensionär, den 
kan ta pensionären från mig också. 

 

I citatet uttalas uppfattningar om att biståndshandläggare inte får re-
kommendera äldre att välja vissa utförare, men att det finns 
handläggare som gör det ändå. Detta skapar en känsla av osäkerhet 
och maktlöshet hos informanten – tänk om handläggaren ändrar sig 
och rekommenderar andra verksamheter till äldre eller deras anhö-
riga istället?   
      
Det andra exemplet handlar om en biståndshandläggare som uppges 
ha missgynnat hennes verksamhet, genom att utse kommunen som 
utförare åt en person som beviljats hemtjänst – trots att personen 
ifråga valde informantens företag. Informanten uppger att hon fick 
kännedom om detta genom att anhöriga kontaktade henne och frå-
gade varför hennes anställda aldrig kom till den äldre. Mot denna 
bakgrund menar informanten att biståndshandläggare som uppvisar 
bristande neutralitet har en benägenhet att gynna den kommunala 
hemtjänsten. Detta förklarar hon med att handläggarna själva är 
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anställda inom kommunen. ”Hur kan man vara neutral, om man 
måste vara lyhörd mot sin arbetsgivare också? Och de har kommunen 
som arbetsgivare. För mig går det inte ihop.”  
      
En variant på detta tema är att misstankar mot biståndshandläggare 
även kan innebära misstankar mot andra hemtjänstföretagare. En 
informant uppger sig ha fått information från anhöriga till äldre, om 
biståndshandsläggare som varit på hembesök och som aktivt försökt 
få den äldre att välja ett annat företag istället för informantens verk-
samhet. Informanten uppger att dessa övertalningsförsök skett trots 
att den person som får hjälp är nöjd med hur hemtjänsten fungerar. 
Hennes egen undran är om det kan finnas biståndshandläggare som 
tar emot pengar från andra hemtjänstföretagare, för att lotsa kunder 
till just deras verksamheter. Misstänksamhet mot handläggare inne-
bär i detta fall även en misstanke om att somliga hemtjänstföretagare 
betalar ut mutor. 
      
Det går inte att jämföra dessa uttalanden med någon ”objektiv” verk-
lighet och dra slutsatser om hur biståndshandläggare agerar, men det 
är heller inte det intressanta: snarare undrar jag vad det säger om 
marknadens sätt att fungera, att misstankar om mutor och bristande 
konkurrensneutralitet framförs? Här framträder en brist på tillit och 
förtroende som ett grundläggande problem. Tidigare studier visar att 
biståndshandläggare anstränger sig för att agera konkurrensneutralt 
och inte otillbörligt gynna vissa hemtjänstutförare – samtidigt som 
äldre ibland efterfrågar rekommendationer och mer aktiv hjälp i val-
situationen (Hjalmarson 2003; Winblad et al. 2009). 
      
Misstankar om bristande konkurrensneutralitet kan sannolikt tolkas 
som uttryck för upplevelser av att befinna sig i ett beroendeförhåll-
ande till den kommunala beställaren, när det handlar om att få ären-
den. En informant sätter fingret på detta när hon betonar vikten av att 
hålla sig väl med kommunala tjänstemän: ”Vi kommer inte att få 
några beslut, vi kommer inte att få några ärenden om vi kommer i 
konflikt med dem.” Detta kan relateras till nyinstitutionell 
organisationsteori som betonar vikten av legitimitet för organisation-
ers möjlighet att fortsätta existera. Enligt detta perspektiv är 
organisationers framgång beroende av deras förmåga att få 
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verksamheten att framstå som önskvärd och legitim i andra aktörers 
ögon. Detta kan ha en avgörande betydelse för möjligheterna att få 
tillgång till de resurser som krävs för att överleva, t.ex. från andra 
organisationer. Min tolkning av informantens utsaga är att legitimitet 
i beställarens ögon krävs för att företaget skall få ärenden, och att 
denna legitimitet kan hotas av eventuella konflikter. Inslag av 
institutionell teoribildning kan därmed bidra till att belysa frågor om 
makt och anpassning i relationer mellan hemtjänstföretagare och 
kommunala myndighetsutövare.  
      
Biståndshandläggare beskrivs inte bara som dörrvakter till nya upp-
drag, utan även till en central resurs: tid. Den tid som den enskilde 
beviljats framhålls i intervjuerna som en förutsättning för att kunna 
utföra uppdraget med god kvalitet. En informant betonar att det inte 
är utföraren som beslutar hur lång tid som de anställda skall tillbringa 
hemma hos kunderna, utan att detta avgörs i biståndsbedömningen. 
”Alla sådana tider bestäms av biståndshandläggaren. Vi kan inte sitta 
och välja hur länge vi ska vara hos någon. Vi avlönar ju folk. Och vi 
gör det vi blir upphandlade att göra.” I detta citat framträder tiden 
som en resurs som finns utanför företagarnas organisationer, och som 
andra beslutar över. En uppfattning som uttalas är att den tid som 
handläggarna beviljar ofta är otillräcklig för att personalen skall hinna 
genomföra insatserna hemma hos de äldre, vilket leder till tidspress 
eller till att utförare pressas till ”gratisarbete” för att kunna tillgodose 
äldres behov.  
      
Tid framträder således som ett problematiskt och konfliktfyllt område 
i intervjuerna, särskilt när det gäller företagares försök att uppmärk-
samma biståndshandläggare på behov av mer hjälp hos den enskilde. 
Somliga informanter berättar att de i sådana situationer själva ringer 
upp biståndshandläggare för att uppmärksamma dem på att biståndet 
bör utökas och bli mer omfattande. De uppger dock att bistånds-
handläggare brukar reagera negativt på dessa initiativ. En förklaring 
som framförs är att det finns föreställningar inom offentliga förvalt-
ningar om att hemtjänstföretagare agerar i eget intresse, och försöker 
öka sina intäkter genom att få fler timmar. En informant menar att 
kommunala tjänstemän ibland betraktar företagare som någon slags 
”värstingar”, som bara är ute efter att ”suga pengar ut ur deras kassa”. 
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En annan informant beskriver hur försöken att uppmärksamma 
biståndshandläggare på utökat hjälpbehov och mer tid riskerar att 
utmynna i prestigefyllda konfrontationer:  
 

Det finns myndighetsutövare som blundar för verkligheten. Där kan 
jag säga att… det är där det blir prestige. Det är det snacket jag inte 
gillar, när de säger att ’du är ute efter fler timmar’. Snälla, det var inte 
alls det jag menade! Du ville då att jag ska utföra det här – nu går det 
inte, varför? Ja, det är därför att ett moment till i arbetet har kommit 
till. 

 

Informanten uttrycker upplevelser av att bli ifrågasatt av handläggare 
för att vilja ha fler timmar på tveksamma grunder, för egen vinnings 
skull. Problematiken kring misstänksamhet och brist på förtroende 
återkommer, men riktas i informantens beskrivning snarare från 
handläggare mot företagare. I kapitlets inledning beskrev jag hur 
misstänksamheten yttrade sig i hemtjänstföretagares utsagor om 
biståndshandläggares neutralitet. I exemplet ovan handlar det sna-
rare om företagares erfarenheter av att deras egna intentioner och 
agerande blir föremål för misstroende, från biståndshandläggare. Det 
tycks alltså röra sig om ömsesidigt misstroende.  
      
I somliga intervjuer kopplas denna problematik till uppfattningar om 
otillräckliga uppföljningar av biståndsbeslut från handläggares sida. 
En informant framhåller i detta sammanhang att omsorgsbehov inte 
är statiska, utan föränderliga. Hon menar dock att biståndshandläg-
gare inte följer upp sina beslut i tillräckligt hög utsträckning, för att 
kontrollera att de motsvarar äldres behov. Enligt informanten kan 
detta bero på tidsbrist och att handläggare har en stressig arbetssitu-
ation som inte ger möjlighet till uppföljningar. Ur informantens 
perspektiv skapar detta ett dilemma, eftersom hon ser sig själv som 
mer eller mindre tvungen att kontakta biståndshandläggare för att 
uppmärksamma dem på förändrade behov.  
 

Om jag är biståndsbedömare till dig, så kan jag ju inte fatta ett beslut 
1970 och tänka att det ska se likadant ut 2012. Någon gång måste jag 
ju besöka dig [igen]. /…/. Jag kan inte sitta och vänta på att någon 
annan ska ge mig signaler på, att ’nu kanske Agda behöver tre timmar 
till.’ För när vi säger det då blir de arga för det är inte vi som ska säga 
det, det ska de säga. Men eftersom de aldrig är där och tittar, så måste 
vi ju säga det till dem. 
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Dilemmat består i att informanten uppfattar sig som ansvarig för att 
ge signaler så att den äldres behov kan bedömas på nytt, samtidigt 
som hon uppfattar att handläggare reagerar med misstro på sådana 
initiativ. Dilemmat beskrivs som särskilt påträngande när det handlar 
om äldre som inte själva kan formulera och framföra sina behov, t.ex. 
på grund av demens, och som i vissa fall saknar anhöriga som tillva-
ratar deras intressen. Den problematik som denna informant 
beskriver kan relateras till oklarheter som finns inbyggda i beställare- 
och utförarmodeller. Sådana oklarheter kan t.ex. uppstå när det 
handlar om vem som ska ta ansvar för växlande behov och för äldre 
som inte själva kan beskriva vilken hjälp de behöver (se kapitel 2). 
 

 

7.2.2 Förtroende som resurs 
 
De beskrivningar som informanter ger av relationerna till bistånds-
handläggare präglas dock inte enbart av misstänksamhet och brist på 
förtroende. Somliga informanter berättar snarare om positiva relat-
ioner och om ett ömsesidigt förtroende mellan dem själva och 
biståndshandläggare.  
      
Ett exempel ges av en informant som bedriver en geografiskt begrän-
sad verksamhet i en kommun. Verksamheten uppges vara väl etable-
rad och uppskattad av både äldre och biståndshandläggare. Företaget 
får nya ärenden genom ”ord till ord” – det vill säga, nöjda kunder som 
rekommenderar verksamheten vidare till vänner och bekanta. Enligt 
informanten kan det även hända att biståndshandläggare rekommen-
derar verksamheten till äldre som beviljats hemtjänst, men som själva 
har svårigheter att välja.  
 

Det blir ju ord till ord. Vi har aldrig gått ut och gjort reklam för oss. 
Sedan får ju inte biståndsbedömarna säga något såklart, de får inte 
säga vad vi är för några. Fast jag vet att det är vissa som gör det också, 
när de [äldre] inte kan välja. 

 
Informanten ger uttryck för tilltro till att biståndshandläggare inte 
missgynnar verksamheten genom eventuella rekommendationer – 
snarare tvärtom. I intervjun betonas att verksamheten funnits länge i 
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kommunen vilket gett möjligheter att bygga upp relationer till de 
biståndshandläggare som arbetar inom förvaltningen. Ur informan-
tens perspektiv fungerar dessa relationer som en resurs när det 
handlar om att få nya uppdrag.  
      
Goda relationer till biståndshandläggare framträder också som en 
fördel när det handlar om möjligheterna till dialog om biståndsbeslut 
och hur väl de stämmer överens med den äldres behov. Ovan beskrev 
jag hur somliga informanter upplever sig bli bemötta med misstänk-
samhet då de kontaktar biståndshandläggare för att uppmärksamma 
dem på utökat hjälpbehov. Företagare som beskriver relationerna till 
biståndshandläggare som ömsesidigt förtroendefulla uppger dock att 
de inte har några problem på denna punkt. En informant ger följande 
svar på frågan om hur företagets ledning agerar i situationer då be-
slutet och den tid som beviljats, inte stämmer överens med den 
enskildes behov:  
 

Då tar vi kontakt med biståndshandläggaren och säger att vi måste ha 
en omprövning av beslutet för det funkar inte, det är för lite eller det 
är fel insatser eller sådana saker. Det brukar inte vara några problem 
faktiskt. 

 
Detta minskar behovet av att lägga tid på att argumentera med och 
försöka övertyga handläggare om behov av utökad hjälp, tid som 
istället kan läggas på andra uppgifter i verksamheten.  
 
Vikten av personliga kontakter och ömsesidig kännedom betonas på 
ett återkommande sätt i intervjuerna. Betydelsen av tid framgår också 
i detta sammanhang. En informant berättar att det finns bistånds-
handläggare i den kommunala förvaltningen som företagets ledning 
arbetat med i över 10 års tid, vilket uppges ha stor betydelse för det 
ömsesidiga förtroende som etablerats. Min tolkning är att 
kontinuiteten i arbetet gett parterna möjlighet att bygga upp känne-
dom och information om varandra, inte minst genom en historik om 
hur den andre brukar agera. Vikten av informationsutbyte och per-
sonliga kontakter kommer vidare till uttryck i de strategier som hem-
tjänstföretagare engagerar sig i för att bygga upp eller vårda 
förtroende hos biståndshandläggare.  
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7.2.3 Att skapa och vårda förtroendefulla relationer – exempel på 
strategier   
 
Förtroendefulla relationer till biståndshandläggare kan således ha 
betydelse för hemtjänstföretagare på flera sätt: Dels genom att redu-
cera känslor av osäkerhet kring biståndshandläggares agerande i 
samband med den äldres val av utförare. Dels genom att underlätta 
dialog kring uppföljning av biståndsbeslut. Goda kontakter med 
biståndshandläggare framträder således som en viktig resurs i inter-
vjuerna, och att bygga förtroende eller vårda förtroendefulla relat-
ioner framträder därmed också som en central strategi.  
      

Vad är det då som företagare försöker bygga förtroende för mer 
specifikt, och hur går de tillväga? En aspekt handlar om att skapa 
förtroende hos handläggare för ledningens och den egna personens 
goda vilja. Här handlar det om att framstå som ärlig i sina föresatser. 
Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att lämna information till 
handläggare om minskade hjälpbehov.  
      
En informant framhåller exempelvis att det ”inte är ensidigt” hur 
relationerna fungerar. Han betonar vikten av att inte bara höra av sig 
till handläggarna när behoven ökar, utan även kontakta dem när be-
hoven minskar och beslut kan strykas ur beställningen – trots att det 
kan innebära minskad ersättning till företaget.  
 

Det beror ju också på att vi har upprättat en relation med bistånds-
handläggare, där de vet vilka vi är. Det händer ju åt andra hållet 
också, senast idag var det en av killarna som jobbar här. Han sa, ’du, 
den här damen jag besöker… hon har fyra besök om dagen, men ett av 
dem är faktiskt helt onödigt. Hon vill inte ens att vi kommer’. Fint, då 
hör vi oss av till biståndshandläggarna och säger, ’stryk ett beslut i be-
ställningen för det behövs inte, hon klarar sig’. Så att, vi har en sådan 
dialog. 

 

I citatet framträder en logik som handlar om att ”ge och ta”; innebör-
den är att företagare inte bara kan förvänta sig att få mer tid och 
resurser från biståndshandläggare, utan att givandet ibland behöver 
gå åt andra hållet. Här framträder också företagaren som en form av 
ställföreträdande biståndshandläggare. Denna typ av informationsut-
byte beskrivs som en förutsättning för att företaget skall framstå som 
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pålitligt och trovärdigt ur beställarens perspektiv. De positiva relat-
ioner som företagaren berättar om baseras på att de personer som 
arbetar inom ledningen och biståndshandläggare i kommunen känner 
till varandra personligen – ”de vet vilka vi är”.    
      
Ett annat exempel är en informant som betonar vikten av att presen-
tera sig själv och sin verksamhet för handläggare. Informanten be-
rättar att hon själv arbetat som biståndshandläggare tidigare, och att 
hon då var ”ute efter” hemtjänstutförare som visade respekt för henne 
som myndighetsutövare genom att ta sig tid för personliga möten.  
 

För en biståndshandläggare – när jag jobbade själv som bistånds-
handläggare var jag ute efter firmor som kom och presenterade sig, 
visade mig det här intresset och respekten som myndighetsutövare. 
’Nu är jag här, nu kan jag ta hand om din kund på det viset.’ För mig 
som biståndsbedömare är det viktigt att Kajsa, som är mitt ärende, 
har det bra. Och jag måste också [som utförare], för det är jag som är 
ansiktet utåt, komma hit för att Kajsa ska veta att jag menade allvar 
med att jag fixar den här omsorgen till dig. Vad man är ute efter, är 
någon som kan utföra det på det sättet. Har inte biståndsbedömaren 
den kännedomen, så kan du försvinna i mängden lätt.  

 

Att ta kontakter med biståndshandläggare på allvar framstår i detta 
citat som ett sätt att visa sin goda vilja och sitt engagemang i 
uppdraget. Som utförare är det enligt informanten viktigt att fungera 
som ansiktet utåt och ge ett ärligt intryck i sina föresatser att ta hand 
om den person som beviljats hemtjänst.  
      
Förutom ärligt uppsåt, försöker företagare också skapa förtroende hos 
handläggare för företagets kapacitet eller kompetens. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att agera särskilt tillmötesgående och flexibelt, 
t.ex. i situationer då handläggare kan behöva hjälp med att snabbt 
lösa brådskande ärenden. En informant menar att biståndshandläg-
gare ibland kan sitta i ”klistret”, på grund av svårigheter att hitta 
utförare. Det kan exempelvis handla om situationer då en äldre per-
son omgående skall komma hem från en sjukhusvistelse. Informanten 
målar upp ett scenario som handlar om att den äldre kanske väljer ett 
konkurrerande företag som behöver ett visst antal dagar på sig för att 
förbereda inför ett nytt uppdrag, medan sjukhuset å sin sida inte kan 
vänta med att släppa sängplatsen. Kontentan kan, enligt informan-
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tens resonemang, istället bli att biståndshandläggaren och den äldre 
kommer överens om att vända sig till hans företag för att få den 
snabba hjälp som behövs.  
 

När vi får en beställning till exempel, så har vi egentligen tre dagar på 
oss att starta upp. För att få in tillräckligt med personal, planera om, 
eller sådant där. Men vi säger alltid, vi kör direkt, inga problem, vi fixar 
det. Och när de vet att vi... har en sådan kapacitet, det är ju klart att de 
har lätt för att vända sig till oss. 

 
I detta citat framställs kapacitet att snabbt åta sig nya uppdrag som en 
konkurrensfördel. Argumentationen går ut på att kapaciteten gör det 
enklare för biståndshandläggare att vända sig till informantens före-
tag, istället för till konkurrenterna som behöver längre tid på sig. 
Citatet visar också hur informanten kalkylerar med en sorts omvänd 
beroenderelation som handlar om att biståndshandläggare ibland kan 
vara beroende av utföraren. Detta används som en utgångspunkt i 
relationsbyggandet och förtroendeskapandet; informanten sätter sig 
in i hur handläggare agerar i en viss situation, och låter sitt eget age-
rande påverkas av detta.  
 
 

7.2.4 Sammanfattning och analys 
 
I detta avsnitt har jag beskrivit företagares upplevelser av såväl miss-
tro som förtroende i relation till kommunala uppdragsgivare. 
Biståndshandläggare intar en framträdande plats i dessa berättelser, i 
egenskap av att fungera som myndighetsutövare och informatörer till 
äldre som ansöker om hemtjänst. Somliga företagare uttalar misstro 
mot biståndshandläggare, t.ex. för bristande konkurrensneutralitet. 
Andra uppfattar att de själva bemöts med misstro från handläggares 
sida, för att enbart agera i ekonomiskt egenintresse. Lagstiftning och 
formella avtal tycks mot denna bakgrund vara otillräckligt för att 
skapa förtroende mellan marknadens parter.  
      
Problematiken kring misstro aktualiseras bl.a. då företagare 
kontaktar biståndshandläggare för att få till stånd en utökning av den 
biståndsbedömda tiden. Informanter som berättar om sådana situat-
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ioner framhåller att de kontaktar handläggare eftersom de upplever 
ett reellt behov hos den äldre, som är svårt att uppfylla inom ramen 
för ett befintligt beslut. Separationen mellan biståndsbedömning och 
utförande begränsar dock deras möjligheter att själva genomföra 
snabba justeringar och därmed förbättra omsorgen, eftersom det 
krävs ett beslut i den kommunala organisationen. I detta avseende 
tycks köp- och säljrelationer medföra ökad byråkrati, snarare än den 
dynamik och lyhördhet i förhållande till efterfrågan som marknader 
annars förknippas med. En konsekvens som kan uppstå är att det blir 
svårare för utförare att uppnå flexibilitet och individanpassning, vilket 
tidigare omsorgsforskning betonat som viktiga faktorer när det kom-
mer till omsorgskvalitet (se kapitel 2). Frågan är emellertid komplex, 
eftersom misstänksamhet från handläggares sida samtidigt kan vara 
befogad för att hindra okontrollerad tilldelning och missbruk av tid.68 
 
Detta kan förstås i relation till en intressekonflikt som finns inbyggd i 
beställare- och utförarmodeller inom äldreomsorgen, dvs. i systemet 
som sådant. Företagare och kommunala tjänstemän står på olika 
sidor av denna gränsdragning; de tillhör olika organisationer och har 
olika intressen. Medan det ligger i företagares intresse att utöka an-
talet timmar och därmed den ekonomiska ersättningen, ligger det i 
beställarsidans intresse att kontrollera tidstilldelningen och att inte 
öka utgifterna mer än nödvändigt. Denna gränsdragningsproblematik 
och de motsatta intressepositioner som följer i ekonomiskt hänseende 
har uppmärksammats av omsorgsforskare också när det handlar om 
relationer mellan beställare och utförare av hemtjänst i kommunal 
regi (Szebehely 2003a; Thorsen 2003). Problematiken kan dock för-
stärkas då privata företag släpps in som utförare i detta system, 

                                                
 
68 Tidningen Kommunalarbetaren publicerade under 2013 och 2014 ett antal artiklar om 
misstänkt fusk hos privata hemtjänstföretag i Södertälje kommun. Enligt uppgifter 
misstänks ett företag ha lurat biståndsbedömare att ge tid och ersättning för insatser, som 
inte genomförts. Detta uppges ha lett till polisrazzia och polisutredning (”Kontroller skärps 
efter polisrazzian”, 14/11 2013 samt ”Svårare med hemtjänstfusk i framtiden”, 19/9 2014). 
Kommunalarbetaren rapporterar även om hur Södertälje kommun beslutat att avskaffa 
LOV inom hemtjänst och istället upphandla ett mindre antal hemtjänstföretag enligt LOU, 
som en konsekvens av det misstänkta fusket. Detta ledde till att tio företag fick avsluta sin 
verksamhet i kommunen (”Södertälje slopar LOV – tio företag får sluta”, 1/12 2014).  
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eftersom företag – till skillnad från offentlig verksamhet – är en 
verksamhetsform som i sig syftar till att vara vinstdrivande. Detta kan 
aktualisera misstankar från allmänhet och tjänstemän om att företa-
gare främst eller enbart agerar i ekonomiskt egenintresse, vilket 
kommer till uttryck i upplevelser hos somliga informanter av att bli 
bemötta med misstro och betraktade som ”värstingar”. 
      
Denna komplexitet medför att frågor om legitimitet och förtroende får 
stor betydelse för hemtjänstföretagares möjligheter att driva sina 
verksamheter på ett framgångsrikt sätt. I detta avsnitt har jag gett ex-
empel på hur företagare agerar för att bygga upp eller vårda förtro-
ende hos biståndshandläggare, vilket kan betraktas som en form av 
legitimitetsskapande strategier. En gemensam nämnare hos dessa 
strategier handlar om att etablera arbetsrelationer som bygger på per-
sonlig kännedom. Även om detta kan övervinna risk för misstroende 
på en nivå, kan det i förlängningen skapa en paradox. Förtroendefulla 
relationer mellan enskilda företagare och handläggare kan leda till-
baka till den första misstroendeproblematiken – nämligen att 
handläggare misstänks ”favorisera” vissa utförare på bekostnad av 
andra. Personbaserat förtroende mellan enskilda biståndshandläg-
gare och företagare kan således generera misstroende hos andra 
företagare som upplever sig bli missgynnade.  
 

 

7.3 Tid är pengar 
 
Ett tredje särdrag som skiljer företagande inom hemtjänst från 
företagande på konventionella tjänstemarknader, är att ersättningen 
från den kommunala beställaren är politiskt fastlagd på förhand och 
inte möjlig att påverka för enskilda företagare. Detta skapar 
utmaningar när det handlar om att bygga upp lönsamhet i verksam-
heterna. De problem som beskrivs i intervjuerna handlar om låga 
ersättningsnivåer, olönsamma serviceärenden och svårigheter att 
täcka kostnader för kringuppgifter som förflyttningar mellan kun-
derna. Eftersom hemtjänstföretagare inte har möjlighet att höja pri-
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serna, återstår det strategier som handlar att uppnå lönsamhet genom 
att minska kostnader och driva verksamheten så effektivt som möjligt.  
 
 

7.3.1 Lönsamma behov eller förlustuppdrag 
 
De företagare som medverkat i denna studie driver hemtjänst i olika 
kommuner, vilka utformat sina ersättningsmodeller på olika sätt. En 
grundläggande utgångspunkt i valfrihetssystem är dock att ersätt-
ningen följer med den enskilde till den utförare som han eller hon har 
valt, samt att den baseras på omfattningen av den hjälp som den en-
skilde beviljats eller fått (i termer av insatser och/eller tid).69  
      
En synpunkt som återkommer i intervjuerna är att ersättningen från 
de kommunala beställarna är alltför låg för att täcka de omkostnader 
som ligger i företagandet och samtidigt gå med lönsamhet.70 En infor-
mant uppger t.ex. att ersättningen från den kommunala beställaren 
kan variera mellan 270-320 kronor i timmen, beroende av vilken 
ersättningsnivå den enskilde hamnat på och hur många timmars hjälp 
han eller hon har beviljats inom ramen för ett visst tidsintervall. En-
ligt informanten skulle ersättningen behöva ligga på 360 kronor i 
timmen för att en utförare skall kunna leverera enligt avtalet och gå 
runt ekonomiskt. Somliga företagare anser att låga ersättningsnivåer 
innebär svårigheter att täcka kostnader för personalens löner. Andra 
                                                
 
69 En variant är att ersättningen till utförare utgår från den beviljade tiden. Detta 
förutsätter att utförare rapporterar in avvikelser från biståndsbeslutet, dvs. tid som inte 
utförts. En annan variant är att ersättningen baseras på utförd tid. Detta förutsätter att 
utförarna rapporterar in tidsåtgången för de utförda insatserna. Ännu en variant är att 
ersättningen baseras på utförda aktiviteter. Utförarna rapporterar då in vilka insatser som 
de har genomfört (Törnvall & Eklund 2009).  

70 Frågan om ersättningsnivåerna inom hemtjänsten aktualiserades i massmedia under 
2013. Dagens Nyheter och Kommunalarbetaren rapporterade om hur privata utförare – 
däribland stora aktörer som Aleris och Carema – lämnat eller övervägde att lämna 
hemtjänsten i ett antal Stockholmskommuner. Orsakerna uppges vara att företagen 
uppfattat ersättningen som alltför låg för att kunna erbjuda tillräckligt god kvalitet (”Låg 
ersättning får företagen att fly”, Kommunalarbetaren 5/6 2013 samt ”Nu lämnar även 
privata företag äldreomsorgen”, DN 26/2 2013).  
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framhåller problem med att täcka kostnader som den utvidgade 
marknaden fört med sig, exempelvis för transporter: bilar, bensin, 
parkeringsavgifter, trängselskatt. Den senare aspekten kan göra det 
särskilt svårt för småskaliga utförare med begränsade resurser att 
konkurrera på den utvidgade marknaden. En informant som driver 
ett litet hemtjänstföretag beskriver förutsättningarna och hur de för-
ändrats på följande sätt: 
 

När jag startade, då hade jag stadsdelen med ett gåschema som 
fungerade jättebra. Jag hade en gata med kanske 30 pensionärer, då 
hade jag 3 stycken [ur personalen] där. Och det fungerade. Nu har 
jag… samma avtal. Jag har en bil med en personal i område A, en bil 
med en personal i område B. De kanske har två ärenden på morgo-
nen, sedan måste de åka till område C, sedan måste de åka till D, 
sedan måste de åka till E. Avståndet har blivit jättestort geografiskt. 
Gåschema fungerar inte. Om man ska ha bil – bil i sig har kostnader. 
Bensin, parkering, försäkring. Det har kommit mycket kostnader för 
mig. Fortfarande samma summa.  

 

Somliga informanter berättar om stora svårigheter att gå runt 
ekonomiskt, vilket de kopplar samman med låga ersättningsnivåer. 
En informant uppger att verksamheten går med förlust varje månad 
och närmar sig konkurs, medan en annan informant uppger att vins-
ten vid de två senaste årsboksluten understigit hundratusen kronor.  
      
För att uppnå lönsamhet krävs ett visst antal utförda timmar i måna-
den. En informant uppskattar att det krävs 2000-3000 timmar i 
månaden för att verksamheten skall gå runt och ge vinst. I detta 
sammanhang framhålls inte bara mängden ärenden; även omfatt-
ningen på det bistånd som den enskilde beviljats har betydelse. Som 
en annan informant förklarar: ”En del pensionärer har ju bara 
städning en gång i månaden, och då är det drygt en timme. /…/. Om 
man har 100 ärenden, det kan ju vara 100 städningar, och då är det 
ändå kanske bara 150 timmar.”   
 
En konsekvens av detta är att äldre som beviljats mindre hjälp fram-
ställs som mindre lönsamma. Det kan handla om personer som 
enbart har hjälp med vissa serviceinsatser. En informant uppger att 
många av hennes kunder ”inte är gynnsamma” i dagsläget, men att de 
kan bli lönsamma längre fram om omfattningen på deras bistånd utö-
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kas. Hon berättar att hon mest har mindre uppdrag, vilket medför 
svårigheter att överleva ekonomiskt som företagare. Om verksam-
heten inte omgående får ”10 stora kunder”, befarar företagaren att 
hon snart är borta från marknaden.  
 

Många av dem är potentiella kunder, att med tiden, om deras nivåer 
höjs, då kan de vara gynnsamma. Många av dem är inte gynnsamma 
att ha. Jag har en städning var tredje vecka, 20 minuter. /…/. Jag har 
inte råd att överleva, det vet jag. Om jag inte får 10 stora kunder 
imorgon, försvinner jag från marknaden nästa år.   

 

Snarare än kortare serviceärenden är det således omfattande upp-
drag, med personer som beviljats mycket hjälp och många timmar, 
som uppfattas som lönsamma ärenden. Detta kan tillspetsat uttryckas 
som att ju sjukare den äldre är, desto mer lönsam blir denne som 
kund – förutsatt att större omsorgsbehov leder till ett mer omfattande 
biståndsbeslut. Liknande slutsatser dras i en tidigare studie om kund-
valets effekter och funktionssätt inom hemtjänst (Charpentier 2004). 
I studien konstateras att privata utförare strävar efter att inrikta sig 
mot ”besvärliga kunder”, då dessa ger ett högre ekonomiskt utbyte. 
Detta kan jämföras med skolmarknaden, där elever med omfattande 
behov riskerar att selekteras bort (se Rothstein & Blomqvist 2008).  
      
Detta tillför också en ekonomisk infallsvinkel på företagares motiv för 
att försöka utöka antalet biståndsbedömda timmar. Det huvudsakliga 
skälet som informanter uppger för att kontakta biståndshandläggare 
om utökad tid är att de upplever ett reellt behov hos den enskilde – 
inte primärt att de vill utöka sina intäkter. Detta utesluter dock inte 
att det även kan finnas ekonomiska intressen. Det empiriska materi-
alet ger exempel på detta, då det också finns informanter som uttalar 
ett ekonomiskt egenintresse i att utöka antalet timmar: ”För vi har ju 
ett egenintresse givetvis, att det ska bli större beslut. Och få mer tim-
mar.”  
      
Det är dock inte enbart nivån på kundernas behov och det beviljade 
biståndet som tillskrivs betydelse när det gäller möjligheterna att 
uppnå lönsamhet, utan även geografiska faktorer. Somliga informan-
ter menar att ersättningsnivåerna inte tar tillräcklig hänsyn till 
”kringtid”, dvs. den tid som inte kan tillbringas i direkt arbete hemma 
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hos äldre utan som går åt till förflyttningar mellan de boende. Ett 
exempel är en informant som menar att verksamheten inte tål några 
”ställtider”, utan att anställda måste tillbringa all sin tid hemma hos 
kunden för att det ska gå runt ekonomiskt. Detta orsakar svårigheter 
att lägga bra scheman, då det samtidigt är oundvikligt med förflytt-
ningar mellan hus och gator.  
 

Det är väl möjligtvis det, att ersättningen är så fokuserad till tid hos 
kunden. Det är svårt att lägga ett riktigt, riktigt bra schema. För att du 
måste ju ta hänsyn till vad kunden önskar och alla passar inte hos alla 
kunder. Det är inte så himla lätt att få tiderna att passa, så att du hela 
tiden går mellan husen. Utan du måste ibland förflytta dig lite längre, 
och det har du inte möjlighet till egentligen. 

 
I citatet uttrycks en konflikt mellan olika logiker för organiseringen av 
personalens turer. Ur ekonomisk synpunkt är det effektivt att enbart 
se till kalkylering av avstånd och att behandla människor som utbyt-
bara. Detta kan förstås utifrån den formella rationalitet som präglar 
den kapitalistiska marknadsinstitutionen, och som föreskriver kalky-
lerande handlingar och avpersonifiering av sociala relationer. Enligt 
denna logik spelar det ingen roll vilken av de anställda som besöker 
en viss äldre person, bara avstånden är så korta som möjligt. Detta 
kolliderar dock med omsorgsrationella värden som handlar om att 
bejaka relationers betydelse för den omsorg som ges och att alla an-
ställda därmed kanske inte passar hos alla äldre. Här ligger en utma-
ning som handlar om att förena olika logiker, om både god omsorg 
och ekonomisk effektivitet skall kunna uppnås. 
 
Att ha en tät kundkrets framstår mot denna bakgrund som en viktig 
lönsamhetsfaktor. Kunder som bor utspritt och som kräver längre 
förflyttningar kan innebära utökad arbetstid och därmed högre 
personalkostnader. Det blir svårare att effektivisera verksamheten, då 
personal som har längre avstånd att förflytta sig på inte hinner besöka 
lika många under ett arbetspass. De anställda skall helst ha, som en 
informant formulerar det, en så ”bra och nära snitslad bana” som 
möjligt. En ny kund som inte får plats i någon av de befintliga turerna 
utan som ligger för sig själv i någon ände beskrivs som en kostsam 
kund eller en ”dark horse”:   
 



227 
 
 

Sedan får jag en ny kund, då kommer ju det bli en ’dark horse’ och då 
måste jag lösa det för den. /…/. Har jag ingen självklar plats i någon 
annan runda för den kunden, då blir ju det en kund som kostar alldeles 
för mycket. Därför att den ligger själv någonstans i någon ände. 

 
Utlokaliseringen av kunderna framträder som en aspekt, vilken skiljer 
hemtjänsten från andra offentliga verksamheter som barnomsorg 
eller sjukvård. Inom sjukvården är det vanliga att privatpersonen 
uppsöker en bestämd enhet för behandling, t.ex. en läkarmottagning 
eller vårdcentral. Inom hemtjänsten handlar det istället om att de an-
ställda skall besöka privatpersoner i deras hem. Kunderna kan vara 
många och bo utspritt i förhållande till varandra. Detta skapar sär-
skilda utmaningar när det handlar om att åstadkomma effektiv orga-
nisering ur ekonomisk synpunkt, och att samtidigt ta hänsyn till 
kundernas önskemål och personalens arbetsvillkor.  
      
Ett mönster är att företagare som bedriver geografiskt begränsade 
verksamheter inte beskriver samma utmaningar när det handlar om 
att gå runt ekonomiskt och att skapa lönsamhet. Framförallt handlar 
det om informanter som enbart är verksamma i en kommundel; de 
tycks driva sina verksamheter under andra förutsättningar och villkor, 
än de informanter som är verksamma i flera kommundelar och/eller 
kommuner. Eftersom rummet är begränsat, uppstår inte samma pro-
blem med långa förflyttningar och olönsamma kringtider. En infor-
mant menar att de yttre förutsättningarna, i termer av biståndsbe-
dömd tid och ersättning, mycket väl går att förena med en omsorg 
som håller god kvalitet. De korta avstånden i kommundelen framhålls 
som en central fördel: 
 

Visst går det att utföra jobbet fortfarande, det går det ju. Men vi är 
också ganska gynnade av korta avstånd här. Inte långa transporter alls. 
Det finns ju de som har ett stort villaområde att förflytta sig i. Då kan 
det vara kilometer att förflytta sig på. Medan vi behöver gå ett par 
hundra meter. Det påverkar ju också.  

 
Korta avstånd gör det inte bara möjligt att driva verksamheten mer 
effektivt ur ett tidsmässigt perspektiv, utan gör det också möjligt att 
undvika kostnader för investeringar i fordon, bensin, parkering, osv. 
Det räcker med cyklar för att personalen snabbt och effektivt skall 
kunna förflytta sig mellan de boende. Informanter som begränsat sig 
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till en kommundel uppger till och med att den ekonomiska 
situationen förbättrats och blivit mer stabil under de senaste åren. 
      
Sammanfattningsvis framträder kopplingen mellan tid och pengar 
som en central förutsättning ur företagarperspektiv, och detta ur två 
dimensioner. Dels när det gäller omfattningen på det bistånd som den 
enskilde beviljats: Ju fler timmar, desto lönsammare uppdrag. Dels 
när det gäller den tid som går åt till förflyttningar mellan de personer 
som tar emot hemtjänst: Ju närmare varandra dessa bor, desto bättre 
förutsättningar att uppnå lönsamhet. Personer som enbart beviljats 
hjälp med enklare ärenden beskrivs i somliga intervjuer som förlust-
affärer – särskilt om de dessutom bor långt från varandra.  
 
 

7.3.2 Strategier för att skapa lönsamhet 
 
En svårighet som jag beskrivit ovan handlar om att skapa lönsamhet 
till en fastlagd ersättning, vilken av somliga informanter uppfattas 
som alltför låg. Eftersom hemtjänstutförare inte har möjlighet att höja 
priset på de biståndsbedömda tjänsterna återstår det att försöka 
skapa lönsamhet på andra sätt. De strategier som framträder i inter-
vjuerna handlar om att effektivisera verksamheten genom att mini-
mera olönsamma ”kringtider”, samt minska personalkostnaderna. 
 
Minskning av ”kringtid” handlar om att dra ned på den tid som inte 
läggs på arbete hemma hos kunden utan på transporter, möten, ut-
hämtning av nycklar, osv. I intervjuerna betonas särskilt vikten av att 
minska den tid som går åt till förflyttningar mellan kunderna, då er-
sättningen främst uppfattas vara knuten till arbetet i kundens hem. 
Ett sätt att åstadkomma detta är att ”pussla” med tider och planera så 
effektiva turer som möjligt för varje anställd, med korta avstånd mel-
lan gator och hus. Pusslandet beskrivs samtidigt som en mycket 
tidsödande aktivitet, då hemtjänsten är en föränderlig verksamhet där 
det snabbt kan ske svängningar i kundunderlaget. Vissa kunder läggs 
in på sjukhus eller flyttar, andra får utökade eller minskade hjälpbe-
hov, nya kunder tillkommer. Planerade turer behöver ofta planeras 
om som en följd av mindre eller större hjälpbehov, nya hjälptagare, 
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osv. En informant konstaterar att pusslandet med ”logistiken” tar tid 
från kunderna, men är en nödvändig aspekt av att driva företag: 
 

Det är det som gör att grupperna måste hela tiden ses över, för att få 
det här att bli optimalt. Det är ett ganska stort jobb som i grunden syf-
tar till att få lönsamhet. Och det kanske vore bättre att använda det här 
till att tänka på kunden istället för att tänka på hur du ska ordna 
logistiken. Men det är nödvändigt, om du ska driva företag, så måste 
du också ha den aspekten på det här. 

 
Den bakomliggande logiken tycks vara att den tid som läggs på 
pusslandet, kommer att betala sig senare i form av minskad tidsåt-
gång och effektivitet – det vill säga, en ekonomisk logik eller 
rationalitet. Ur ett omsorgsperspektiv kanske det vore mer rationellt 
att lägga den tid som ägnas åt logistiken på kunden istället, en tanke-
gång som informanten själv är inne på. De resurser som läggs på att 
”pussla” i termer av tid medför paradoxalt nog att sökandet efter 
effektivitet kan framstå som ineffektivt ur omsorgsperspektiv. 
      
Något som förstärker trycket på minskning av kringtid är 
ersättningsmodeller som bygger på ersättning för utförd tid i kundens 
hem. Detta ökar de ekonomiska incitamenten att utföra en så stor del 
av den beviljade tiden som möjligt. En informant berättar att kom-
munen betalar ut ersättning för utförd tid som registrerats i kunder-
nas hem genom mobipen, en digital penna. Ibland kan det dock 
uppstå ”bomtider”, vilket inträffar då en kund väljer att avstå från 
hela eller delar av den hjälp som beviljats. Det kan exempelvis handla 
om att en person som brukar få hjälp med frukost stigit upp själv och 
redan gjort frukost när personalen kommer, eller att personen bara 
vill ha vissa insatser utförda men inte andra. Eftersom företaget får 
betalt för utförd tid, gäller det att minimera bomtiderna och se till att 
de anställda tillbringar så stor del som möjligt av sin arbetstid, i direkt 
arbete hos kunden. Informanten sammanfattar det på följande sätt: 
”Varje minut som vi inte är hos kunden, förlorar vi pengar.”  
      
Informanten uppger vidare att man försökt minska både bomtider 
och kringtider genom att kartlägga hur lång tid det tar för vårdbiträ-
dena att förflytta sig mellan kunder, hur mycket av den beviljade 
hjälpen som utförs, orsaker till att vårdbiträdena inte alltid stannar 
”tiden ut”, osv. Detta har dock bidragit till frustration bland vård-
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biträdena, som känner sig mer övervakade. I förhållande till en tids-
press som handlar om att utföra arbetet hemma hos kunderna så 
snabbt som möjligt, tycks det här uppstå en form av omvänd tidspress 
som handlar om att stanna så länge som möjligt. Tiden framstår 
fortfarande som en central disciplineringsfaktor, även om den fått en 
delvis ny form. Uttryckssättet ”tid är pengar” är mycket talande i detta 
sammanhang.  
 
Andersson (2010) beskriver liknande effekter av tidmätningssystem i 
en intervjustudie om valfrihet och mångfald inom hemtjänsten. I stu-
dien citeras anställda som berättar om hur de försöker tillbringa så 
mycket tid som möjligt av den beviljade tiden hemma hos äldre, för 
att utförarna skall få så hög ersättning som möjligt. Paradoxalt nog 
kan detta inkräkta på äldres valfrihet och rätt till självbestämmande i 
sitt eget hem, då det inte är självklart att mer tid är något som alltid 
eftersträvas av äldre i alla situationer.  
      
Maximering av den tid som tillbringas hos kunden (utan att persona-
len stannar längre än den tid som beviljats) och minimering av den tid 
som går åt till förflyttningar mellan kunderna, framträder således som 
övergripande strategier för att skapa lönsamhet i intervjuerna. Ett 
exempel på en resurs som kan användas för att åstadkomma detta är 
IT-baserade system för registrering av tid och insatser hemma hos 
kunderna. Somliga informanter är verksamma i kommuner som in-
fört obligatoriska krav på utförare om att dessa skall använda IT-
baserade system (t.ex. mobipen), medan andra informanter är verk-
samma i kommuner som ännu inte infört sådana krav. En informant 
berättar att företagsledningen själv valt att utveckla och använda ett 
system som fungerar på smarta mobiltelefoner, och som innebär att 
de anställda ”loggar in” genom telefonen hemma hos kunderna.  
 

Vi använder ett egenutvecklat system som fungerar på smarta mobil-
telefoner. Så att man har möjlighet då, när man kommer till kunden, så 
väljer man kunden i en lista och så loggar man på den. Och så skapas 
tidstämplar centralt, i systemet. Och så skickas det även med GPS-
koordinater från telefonen, så vi kan säkerställa att personen gjorde 
det här. I vart fall i närheten av kundplatsen. Så man kan liksom inte 
sitta på lunchrestaurang och logga på, och ha kunder. /…/. Och det an-
vänder vi för uppföljning, för att se just den här mängden kringtid, den 
tid som ligger utöver den tid vi är hos kund, som vi hela tiden måste ha 
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järnkoll på, hur stor den är. Och hela tiden arbeta för att minska den. 
Så vi tycker att det fungerar väldigt bra, vi har stor nytta av det.  

 
Huvudsyftet med att använda detta system beskrivs i citatet som att få 
överblick över tidsanvändningen, t.ex. hur mycket av de anställdas 
arbetstid som används i direkt arbete hemma hos kunden, och där-
med få möjlighet till effektivisering av kringtid. Citatet aktualiserar 
dock, enligt min tolkning, även frågor om tillit och misstro. En fördel 
med GPS-koordinatorerna uppges vara att de säkerställer att de an-
ställda varit hemma hos de äldre, istället för att sitta på lunchrestau-
rang. Detta implicerar att det finns en risk för att anställda inte sköter 
sitt arbete som de förväntas göra och att deras förehavanden behöver 
kontrolleras.  
      
Ett annat sätt att effektivisera verksamheten och minska både kring-
tid och personalkostnader är att låta de anställda arbeta direkt hemi-
från, istället för att inleda varje arbetspass med en gemensam samling 
i företagets lokaler. Denna lösning praktiseras främst av företagare 
som bedriver en geografiskt utspridd verksamhet i flera kommuner. 
En informant beskriver detta som en ekonomisk fråga, då anställning 
av arbetskraft är förenat med stora kostnader. ”När en medarbetare 
kommer till kontoret, i princip är det från och med den tiden som 
medarbetaren kommer som timersättningen börjar gälla. Arbetstiden 
börjar gälla. Och det är en stor kostnadsfråga.” Enligt denna logik 
skulle det bli alltför kostsamt om anställda som bor och arbetar ute i 
en kranskommun reser en längre sträcka in till företagets kontor, och 
sedan tillbringar delar av betald arbetstid på tunnelbana eller i bilköer 
för att ta sig ut till kunderna igen. Informanten uppger att han istället 
försöker rekrytera anställda som bor i närheten av kunderna, och som 
kan gå direkt hemifrån sig själva till kunden.  
 

Vår policy är att vi ska, så fort vi får en kund inom något geografiskt 
område, så försöker vi rekrytera någon som bor i närheten. Annars 
skulle man, rent ekonomiskt, inte klara av. Om jag skulle skicka alla 
mina anställda härifrån, det här kontoret, ut till våra uppdrag. 

 
Informanten ger samtidigt uttryck för osäkerhet om huruvida an-
ställda följer sina arbetsscheman och utför sina uppgifter som de ska. 
Utan en gemensam samlingslokal uppstår svårigheter att följa och 
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leda personalen i deras dagliga arbete. Han uppger att han brukar 
ringa till anställda ”på ett trevligt sätt” för att fråga hur arbetet går, 
och genom detta säkerställa att den anställda besökt den äldre och 
genomfört de insatser som beviljats. Problematiken kring misstro 
återkommer och riktas i detta fall från företagare till anställda. Återi-
gen beskrivs IT-baserade system för registrering av insatser i hemmet 
som en resurs för att kontrollera anställdas arbete. ”Hade man ett 
kontrollsystem som säkerställde att medarbetaren varit hos kunden, 
då skulle man slippa sådant där.”  
      
Vidare beskriver somliga informanter hur de försöker minska 
personalkostnaderna genom att enbart bemanna för det behov som 
finns, samt genom att eftersträva flexibla bemanningsformer. Något 
som har betydelse i detta sammanhang är att hemtjänsten beskrivs 
som en föränderlig verksamhet med ett kundunderlag som snabbt 
kan fluktuera – äldre läggs in på sjukhus eller flyttar, byter utförare, 
får större eller minskade hjälpbehov, osv. Detta ökar behovet av att 
kunna göra snabba förändringar i bemanningen. En informant säger 
att det inte går att ha fast anställda som sitter inne i företagets lokaler 
och väntar på arbete, utan att personalen måste vara ute i arbete hos 
kunderna hela tiden för att verksamheten skall gå runt ekonomiskt. 
Om det uppstår luckor i ett arbetsschema som en följd av att en kund 
läggs in på sjukhus, måste dessa fyllas med nya ärenden. Därför är det 
inte självklart att den äldre kan få tillbaka sitt tidigare vårdbiträde 
efter en sjukhusvistelse. Strävan efter slimmad och flexibel beman-
ning påverkar möjligheterna att upprätthålla personalkontinuitet i 
verksamheten, något som företaget tidigare satsat på.  
 

Fram till nu kanske, kan man väl säga, när vår ekonomi inte längre 
tillåter att vi jobbar så, med den kontinuiteten. Det kostar ju också 
lite, att ha det fungerande. Eftersom hemtjänst går ju väldigt upp och 
ner, med kunder. /…/. Det handlar om att en kund kanske hamnar på 
sjukhus och ligger där, det förändras väldigt fort. Man kan liksom inte 
hålla inne med personal och vänta på att den här kunden kommer 
hem, om den är borta tre veckor. Utan då måste man hitta… förstår 
du? Det är otroligt svårt att få det här att fungera bra. 

 
För att hantera svängningarna i kundunderlaget uppger informanten 
att företaget anlitar timanställda som är lättare att plocka bort då be-
hoven minskar. Hon ser själv negativt på detta, och menar att kvali-
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teten påverkas negativt som en följd av svårigheter att upprätthålla 
kontinuitet i omsorgsrelationer. Informanten är dock inte ensam om 
att anlita timanställda; flera företagare uppger sig ha små ekonomiska 
möjligheter att erbjuda fasta anställningar och heltidsarbete.  
      
Liknande mönster beskrivs i en studie av hur införandet av LOV 
påverkat villkoren för anställda inom hemtjänsten i tre svenska kom-
muner (Thörnquist 2013). I studien konstateras att privata utförare 
använder visstidsanställningar och deltider som ett sätt att hantera 
svängningar i kundunderlaget och att sänka kostnaderna. Denna 
strategi användes särskilt av mindre företag, som var mer sårbara till 
följd av små ekonomiska marginaler. Författaren pekar på att behovs-
anställningar traditionellt sett varit vanligt inom hemtjänsten, även i 
kommunernas egenregi, men att riskerna för osäkra anställningsför-
hållanden förstärks med införandet av konkurrensutsättning och 
valfrihetssystem. En slutsats som dras i studien är att det finns anled-
ning att kritiskt granska också de många små, privata aktörer som 
etablerat sig på marknaderna för hemtjänst och inte enbart de stora 
riskkapitalbolagen (se Thörnquist 2013).  
 
 

7.3.3 Sammanfattning och analys 

 
I detta avsnitt har jag beskrivit de ekonomiska förutsättningar och 
utmaningar som informanterna möter, som hemtjänstföretagare på 
en kvasi-marknad. Ett särdrag i jämförelse med konventionella mark-
nader är att prisnivåerna slås fast på förhand genom politiska beslut. 
Ett särdrag i jämförelse med andra vård- och omsorgsverksamheter är 
samtidigt att kunderna är utlokaliserade, och att varje anställd ofta 
ska besöka ett flertal kunder under ett arbetspass. Detta skapar speci-
ella utmaningar som handlar om att bedriva verksamheten så ekono-
miskt effektivt som möjligt.  
      
Analysen visar att hemtjänstföretagare förhåller sig ekonomiskt och 
instrumentellt rationellt till de förutsättningar och utmaningar som 
de möter. Detta kommer till uttryck på flera sätt: Dels i sättet att klä 
mänskliga behov i ekonomiska termer. Dels i sättet att betona tid som 
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en central aspekt av verksamhetens organisering. Beskrivningen av 
mänskliga behov i ekonomiska termer innebär att kunder betraktas 
som lönsamma eller mindre lönsamma, beroende av hur mycket hjälp 
de beviljats och därmed hur mycket ersättning de inbringar. 
Samtidigt som informanter uttrycker vikten av personliga relationer 
till äldre och de emotionella belöningarna i att hjälpa andra, skapar 
marknaden ett ekonomiskt sätt att se på människor och mänskliga 
behov.  
 
I denna kontext framträder kontroll över tiden som ett centralt medel 
för att uppnå lönsamhet. Det pågår en jakt på tid, vilket tar sig uttryck 
i olika begrepp för tid i intervjuerna – ”kringtid”, ”kundtid” och 
”bomtid”. Det handlar framförallt om att minimera kringtid, dvs. tid 
som går åt till de anställdas förflyttningar mellan kundernas hem, 
möten, dokumentation, osv. Informanter försöker åstadkomma detta 
genom att pussla med arbetsscheman för anställda (en tidskrävande 
aktivitet i sig), samt genom att använda IT-baserade system för upp-
följning av tidsåtgång. Detta skapar ett fokus på det som är mätbart; 
kalkylering av tid blir ett centralt inslag i organiseringen av verksam-
heten, för att kunna driva denna så effektivt som möjligt.  
      
Dessa förhållningssätt kan förstås i relation till den formella 
rationalitet som präglar den kapitalistiska marknadsinstitutionen, och 
som föreskriver vissa handlingsmönster. En hemtjänstföretagare som 
låter personalen stanna kvar en längre stund hos en ”olönsam” kund 
som enbart beviljats hjälp med viss städning, men som har sociala och 
existentiella behov av mer svårmätbar karaktär, agerar irrationellt ur 
den formella rationalitetens perspektiv. Formell rationalitet rör dock 
bara medel för effektiv måluppfyllelse och säger inget om vilka värden 
och mål som bör eftersträvas. Formell rationalitet kan därmed 
komma i konflikt med substantiv eller faktisk rationalitet som handlar 
om värden, t.ex. värden som föreskriver moraliskt hänsynstagande till 
andra människor.  
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7.4 Begränsat handlingsutrymme – och ökad frihet   
 
I kapitel 6 beskrev jag möjligheterna att kunna påverka sin arbets-
situation och verksamhetens utveckling som skäl för att etablera 
hemtjänstföretag, och som två dimensioner av ett motiv som hand-
lade om att öka det professionella handlingsutrymmet. Jag beskrev 
också omsorgsmotiv som handlade om att hjälpa andra människor. I 
detta avsnitt kommer jag att ställa de förutsättningar och utmaningar 
som analyserats ovan i relation till de motiv som informanterna angav 
för att starta hemtjänstföretag. Jag visar hur kvasi-marknadens 
villkor kan minska handlingsutrymmet för hemtjänstföretagare och 
därmed komma i konflikt med individers intressen och värderingar. 
Trots detta kan företagandet också medföra en känsla av frihet och 
ökat självbestämmande.  
 
 

7.4.1 Tidspress och kontroll begränsar handlingsutrymmet 
 
Ett mönster som framträder i intervjuerna handlar om upplevda kon-
flikter mellan företagandets ekonomiska förutsättningar och mål som 
handlar om att ge en god omsorg. Somliga informanter uppger att det 
skett en utveckling mot ökad tidspress och att den tid som beviljats i 
bistånden dragits ned. De uttrycker att de inte har råd att ge kunder 
mer tid än vad som har beviljats, även om det rör sig om behov som 
inte kan uppfyllas på annat sätt (t.ex. sociala behov hos ensamma per-
soner). Arbetstakten för personalen blir mer uppdriven och besöken 
hemma hos de äldre kortare. Som en informant formulerar det: 
”Verkligheten är pengar och tid, även om vi inte vill prata om det. Vi 
hinner inte, besöken blir kortare och kortare.” För hemtjänstföreta-
gare kan detta medföra personlig frustration och inre konflikter, då 
ett alltför ekonomiskt sätt att agera inte står i överensstämmelse med 
normer om hur andra människor bör behandlas.  
      
Ett exempel är en företagare som beskriver omsorgen i den egna verk-
samheten som fragmenterad och uppstyckad – ”10 minuter här, 20 
minuter där”. Hon jämför detta med sina egna erfarenheter av att ar-
beta som vårdbiträde, då det fanns mer tid att sitta ned och fika med 
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de äldre. En omsorg värd namnet bör således, enligt informantens 
resonemang, ta hänsyn till sociala värden och behov. Informanten 
uppger dock att det numera inte finns tid för sådana möten inom 
hemtjänsten, och att hon inte längre kan erbjuda en god omsorg. 
 

- (Informant) Omsorg är bra om man går lugnt till sin pensionär. Då 
kan man ge bra omsorg. Men jag tycker inte att jag kan ge den 
omsorgen längre. Till den nivå som behövs. Jag vill inte ha den här 
omsorgen för min mamma och pappa. Jag vill inte ha den omsorgen 
till mig själv. Jag har ett klart ’nej!’ för mig själv, att – ingen 
hemtjänst in i min lägenhet. 
- (Intervjuare) Varför inte, vad är det för fel? 
- (Informant) Jag vill inte, det är fel. Hela det här är fel. Ingen är där 
för att ge omsorg till mig. Med den begränsade tiden, 10 minuter här, 
20 minuter där. Ingenting. Förut, när jag jobbade inom hemtjänsten, 
då hade jag tid att sitta ner och fika med min pensionär. Nu finns inte 
den tiden. Då vill jag inte. 

 

Min tolkning är att informanten ger uttryck för att inte längre kunna 
stå för den egna verksamheten. Detta kan jämföras med analysen som 
gjordes i anslutning till temat ”Ett mångtydigt kundbegrepp”, om den 
emotionella tillfredsställelse som företagare finner i att underlätta 
äldres vardag genom att tillmötesgå deras önskemål och behov. Detta 
ger en känsla av att göra något viktigt och värdefullt. Liknande resul-
tat har tidigare beskrivits i forskning om omsorgsarbete (Eliasson 
1992c, 1999; Franssén 1997; Szebehely 2003b; Sörensdotter 2008; 
Waerness 1984). Utan möjligheter att ge en omsorg som speglas i de 
äldres välbefinnande eller tacksamhet, minskar dock den egna 
motivationen att driva verksamheten vidare. Den ekonomiska ration-
aliteten tycks tränga undan omsorgsrationaliteten och de visioner 
som informanten uppger att hon hade då hon startade företaget.  
      
En aspekt som också kan relateras till yttre förutsättningar och som 
orsakar frustration handlar om kontrollen över omsorgsarbetet. Som 
jag beskrev tidigare i kapitlet, har somliga informanter på eget 
initiativ valt att införa IT-baserade system för uppföljning och doku-
mentation av de insatser som genomförts hemma hos äldre. Andra 
informanter uttalar skepsis mot sådana system, men är verksamma i 
kommuner som infört krav på utförare om att använda dem. En vari-
ant är mobipen, ett system med digitala datapennor. Systemet besk-
rivs på följande sätt i en intervju:  
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Vårdbiträdena har då en penna med sig hem till pensionären, och när 
man kommer genom dörren så markerar man att man kliver in i 
lägenheten. Så gör man sina sysslor hos kunden, och så ska man, med 
den här pennan, dokumentera på ett speciellt papper. Ett ark som är 
en rutmönstrad sak, där man ska tala om exakt vad man har gjort hos 
kunden, olika sysslor. Och sen när man går ut, så ska man också 
stämpla ut. /…/. Vi får bara betalt exakt för det som vårdbiträdena – 
kryssar inte de i, så tappar vi intäkter. 

 
Enligt informanten finns det alltså en central koppling mellan de 
insatser och den tidsåtgång som registreras, och den ersättning som 
betalas ut. Om vårdbiträdet inte registrerar sig så fort hon eller han 
kommit innanför dörren till den boendes hem, eller glömmer att 
kryssa i vissa insatser, måste detta korrigeras i efterhand. Annars ris-
kerar företaget att gå miste om delar av ersättningen.  
       
Informanten menar vidare att systemet med mobila datapennor 
kanske ser enkelt ut på pappret, men att det kan vara svårt att hantera 
i en verksamhet som hemtjänsten där de äldres behov snabbt kan för-
ändras och där det kan hända mycket under en arbetsdag. Direkt när 
vårdbiträdet kommer innanför dörren, kanske den äldre har ett 
brådskande ärende eller behov som påkallar uppmärksamheten. Det 
är lätt hänt att vårdbiträdena glömmer bort att dokumentera sitt ar-
bete, eller inte gör det på rätt sätt. En konsekvens är att företagets 
ledning uppges lägga mycket energi på att hantera systemet, dels ge-
nom att försöka hitta olika lösningar, dels genom att korrigera de fel 
som uppstår på grund av felaktiga eller uteblivna registreringar. 
 

Vi tycker själva att vi varit så frustrerade, i ledningen på företaget, 
över att personalen inte kan hantera detta. Det har varit så mycket tid 
som gått åt till att hitta olika lösningar, påminna folk, planerings-
system, allt möjligt för att utveckla det och få det att fungera. Men det 
är fortfarande svårt, alltså vi har mycket som vi får rätta på grund av 
att personalen gör hela tiden fel. Och det åtgår väldigt mycket admi-
nistration till det. 

 

Tekniken beskrivs således inte som något stöd i verksamheten, utan 
snarare som en tidskrävande belastning. Informanten uttalar samti-
digt ett starkt intresse av att arbeta med utveckling av omsorgsarbetet 
och att satsa mer på utbildning. Detta uppges dock vara svårt att 
hinna med i en tidspressad verksamhet. Min tolkning är att hante-
ringen av systemet bidrar till att flytta fokus från omsorg till tekniska 
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frågor. Tekniken framstår därmed som en del i ökad formalisering 
och styrning från beställarens sida.  
      
Ett annat exempel är en informant som anser att hanteringen av IT-
system tar tid från andra uppgifter som hon förknippar med 
företagsledning. I egenskap av att vara ansvarig för verksamheten ser 
hon det som en av sina huvuduppgifter att själv hålla kontakt med 
äldre och deras anhöriga genom telefonsamtal och hembesök; detta 
för att dessa kunder skall få en ”direktlänk” till ledningen och inte en-
bart vara hänvisad till den eller de anställda som genomför insat-
serna. Informanten uttalar med andra ord en önskan om att utöva ett 
synligt ledarskap, samt arbeta med kärnverksamheten vilket innefat-
tar relationer till dem som tar emot hjälpen (jfr kapitel 6 om motiv). 
Hon menar dock att administrativa uppgifter kopplade till de tekniska 
systemen tar tid från dessa möten, och att hon hellre skulle lägga ti-
den på att hålla kontakt med äldre och deras anhöriga. ”När ska jag ha 
tid för att hinna träffa mina kunder?” Minskat handlingsutrymme kan 
således beskrivas som en negativ konsekvens av dessa uppföljnings-
system ur företagarperspektiv.  
 
Som jag skrev i kapitel 6, var just möjligheterna att öka det profess-
ionella handlingsutrymmet ett huvudmotiv för att starta egen affärs-
verksamhet. Detta pekar även på att IT-baserade system för 
dokumentation och uppföljning kan skapa paradoxer i form av oav-
sedda konsekvenser. En intention med att införa IT-baserade system 
från beställarsidan kan handla om att öka styrbarheten inom hem-
tjänsten och att säkerställa att den enskilde får den omsorg som han 
eller hon beviljats. Hanteringen av systemen kan dock medföra att 
resurser flyttas från omsorgsrelationer till administration. Att vara 
tekniskt rationell på det sätt som systemen tycks kräva, är också 
tidskrävande. Det som är tekniskt rationellt framträder därmed som 
icke-rationellt ur omsorgens perspektiv.  
      
Eriksen & Dahl (2005) tar upp dessa paradoxer i en analys av hur 
utbredningen av New Public Management påverkat villkoren för det 
betalda omsorgsarbetet i nordiska välfärdsländer. NPM handlar bl.a. 
om introduktionen av nya tekniker för styrning, vilka syftar till att 
producera en bättre och synligare kvalitet i offentliga välfärdsverk-
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samheter. En aspekt av detta är tekniker för dokumentation av ge-
nomförda arbetsuppgifter. Samtidigt som dessa styrningstekniker 
innebär ökat fokus på kvalitet i retoriken, kan de leda till byråkrati 
och brist på flexibilitet som i praktiken innebär försämrade villkor i 
omsorgsarbetet. ”This constitute a dilemma, since the political aim to 
ensure quality of services seems to produce an opposite result” 
(Eriksen & Dahl 2005, s. 9).  
 
 

7.4.2 En motsägelsefull bild av frihet 
 
Konflikter och minskat handlingsutrymme är dock inte det enda 
mönstret som framträder i intervjuerna. Somliga informanter upp-
lever att företagandet medfört ett större mått av frihet och 
självbestämmande, än vad de tidigare hade som anställda inom stora 
vårdorganisationer. Framförallt handlar det om att kunna styra över 
sin egen tid, att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och att kunna 
utforma arbetet efter eget huvud. Detta ger en känsla av frihet och att 
kunna välja.  
      
Ett exempel är en informant som tidigare var anställd inom en stor 
vårdorganisation. Hon uppger att hon som anställd hade en mycket 
hög arbetsbelastning, vilket ledde till åtskilligt övertidsarbete. Detta 
beskrivs som att arbeta under en ”piska”, utan att få särskilt mycket 
uppskattning eller stöd från överordnade chefer. Företagandet har 
inte lett till minskad arbetsbörda, men informanten ger uttryck för att 
kunna påverka och styra sin arbetssituation i en högre utsträckning 
då hon nu arbetar åt sig själv: 
 

Man har ju jättestort ansvar nu också, men jag väljer hela tiden, jag 
kan ju välja. Jag kan gå in en lördag och sitta och jobba några timmar 
med budget. För att få lugn och ro. Men jag gör det för min egen del 
också. Och har inte den här piskan på samma sätt. Det är inte någon 
annan som styr min arbetstid, det är jag själv.  

 

Samtidigt framstår betoningen på självbestämmandet och egna val 
som paradoxal, då samma informant berättar om förhållanden hon 
inte kan styra och bestämma över. Bland annat uttalas uppfattningar 
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om beställningar med otillräcklig tidsbedömning som mer eller 
mindre tvingar företaget till att utföra gratisarbete, för att de äldres 
behov skall bli någorlunda tillfredsställda. ”Man utför så mycket och 
vi får inte betalt för allt vi utför. Det vet vi, vi jobbar jättemycket 
gratis.” 
      
De informanter som tydligast beskriver upplevelser av frihet och 
självbestämmande har satsat på att bedriva en traditionell, lokalt ba-
serad hemtjänst i en begränsad kommundel. Dessa informanter fram-
står överlag som nöjda och tillfredsställda med tillvaron som 
företagare. De ger uttryck för att kunna påverka såväl den egna 
arbetssituationen, som verksamhetens utveckling och framtid. Ett ex-
empel är en företagare som beskriver hur en önskan om att arbeta 
med kärnverksamheten och att kunna styra sin egen arbetstid lockade 
till att starta eget. Enligt informantens beskrivning har företagandet 
också gett möjlighet att uppnå dessa önskemål:  
 

Man kan ju… mycket mer påverka sin arbetsplats. Och miljön. Hur 
vill vi göra, hur vill vi jobba tillsammans? Vad är det vi vill forma? 
Vilken riktning ska vi ha i framtiden? Ska vi kompetensutveckla, vad 
är det vi är dåliga på, vad är det vi ska bli bättre på? För mig 
personligen, som ledare för det här företaget, så är det ju så att jag 
kan ju styra min tid på ett helt annat sätt. /…/. Men annars är det väl 
det att… man verkligen får ta ansvar på ett annat sätt.  

 

Ett glädjeämne som denna informant också framhåller i citatet, är 
den personliga utveckling som följer av att få ta ansvaret för verksam-
heten fullt ut och skapa något efter eget huvud.  
      
I intervjuerna med de informanter som bedriver lokalt baserade verk-
samheter framträder ett antal faktorer som bidrar till stabilititet, och 
som därmed även kan påverka upplevelserna av handlingsutrymme 
på ett positivt sätt. En sådan faktor som jag beskrivit ovan är den 
geografiska begränsningen som innebär mindre problem med kost-
samma kringtider. En annan faktor är att verksamheterna beskrivs 
som väl etablerade, med ett gott rykte och med positiva relationer till 
biståndshandläggare. Det blir mindre komplexitet att hantera, både 
när det gäller ekonomi och relationer, vilket kan minska arbetsbelast-
ningen och frigöra resurser till andra ledningsuppgifter.  
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7.4.3 Sammanfattning och analys 
 
I detta avsnitt har jag beskrivit hur yttre förutsättningar i form av 
tidstyrning och tekniska uppföljningssystem påverkar hemtjänst-
företagares upplevelser av sitt handlingsutrymme. Jag har också 
beskrivit hur detta kommer i konflikt med intressen och värderingar 
hos företagare, t.ex. när det handlar om hur hanteringen av tekniska 
system tar tid från utveckling av omsorgsarbete och från möten med 
äldre och deras anhöriga.   
      
De inre konflikter som hemtjänstföretagare ger uttryck för då det 
handlar om svårigheter att förena företagandets ekonomiska logik 
med omsorg om andra ger en motvikt till utilitaristiska teorier om 
individualistisk nyttomaximering. Enligt dessa teorier är det 
egenintresset och största möjliga vinst eller ”nytta” som motiverar 
människor att handla. Människan antas, med utgångspunkt i en upp-
sättning givna och stabila preferenser, välja det alternativ som 
maximerar det egna välbefinnandet. Emotioner, sociala bindningar 
till andra eller konflikter mellan olika preferenser – som att gynna sig 
själv eller ta moralisk hänsyn till andra – tilldelas ingen större roll i 
analyser av mänskligt handlande. I detta avsnitt har jag visserligen 
gett exempel på hur hemtjänstföretagare ger uttryck för ekonomiska 
och instrumentella förhållningssätt, i sina uttalanden om att de inte 
ger mer tid än vad som har beviljats – även om den äldre skulle 
behöva det. Detta kan uppfattas som uttryck för en ekonomisk och 
instrumentell logik, eftersom givandet av mer tid i praktiken medför 
en ekonomisk förlustaffär. Samtidigt tycks sådana förhållningssätt 
medföra kostnader i form av inre konflikter, då företagare uttrycker 
att de inte lever upp till moraliska och professionsbaserade normer 
om hur omsorg bör bedrivas. Ett instrumentellt, nyttomaximerande 
handlande tycks således inte vara ett så givet – eller rationellt – val 
som ekonomiska och utilitaristiska modeller gör gällande.  
      
Tvärtemot vad handlingsmodeller som har ”Homo economicus” som 
utgångspunkt föreslår, har detta avsnitt visat att en alltför stark press 
på ekonomiskt handlande snarare kan minska motivationen för att 
fortsätta driva affärsverksamhet inom omsorg. Detta är särskilt fram-
trädande när det gäller informanter som har en professionell yrkes-
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bakgrund inom vård- och omsorgssektorn, och som startat företag för 
att förverkliga egna idéer om hur hemtjänst bör bedrivas. Som jag 
framhöll i kapitel 4 är marknaden inte enbart en mekanism för alloke-
ring av varor, utan även en institution som genererar symboliska 
värden. Deltagande i marknadsinstitutionen kan vara ett uttryck för 
expressiva dimensioner – vem man är eller vill vara – lika mycket 
som det kan vara ett uttryck för vad man vill ha. Företagande kan 
således rymma icke-materiella innebörder och värden, t.ex. 
möjligheten att skapa något eget och att uttrycka och förstärka en 
professionell identitet som omsorgsgivare under friare former.  
      
Tidigare i detta kapitel har jag beskrivit hur informanter uttrycker en 
känsla av tillfredsställelse i sina berättelser om relationer till äldre och 
deras anhöriga. Möjligheten att kunna hjälpa andra människor i deras 
vardag skapar en känsla av att göra något meningsfullt och att uträtta 
ett bra arbete. Dessa icke-materiella värden hotas dock när den eko-
nomiska logiken blir alltför dominerande, t.ex. genom tidsbrist som 
leder till kortare besök och svårigheter att tillgodose sociala behov. 
Bilden är dock inte enhetlig. Informanter som driver småskalig hem-
tjänst i ett begränsat, geografiskt område uttrycker att de har ut-
rymme att bedriva verksamheten på det sätt som de själva vill, och att 
erbjuda en omsorg av god kvalitet. De tycks vara de som har störst 
möjligheter att förena omsorg med marknad och samtidigt hålla fast 
vid sina ingångsvärden, som att gemensamt kunna påverka sitt ar-
bete, skapa något eget, och besluta över verksamhetens utveckling.  
 
 

7.5 Avslutning 
 
I detta kapitel har jag beskrivit och analyserat ett antal särdrag som 
kännetecknar företagande inom hemtjänst. Två yttre förutsättningar 
som lyfts fram i detta sammanhang är att hemtjänstföretagare har 
begränsade möjligheter att ingå överenskommelser direkt med kon-
sumenten om vilka tjänster som skall tillhandahållas, samt inga eller 
begränsade möjligheter att påverka prissättningen på sina tjänster.  
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På en övergripande nivå delar hemtjänstföretagare dessa förutsätt-
ningar med företagare som driver affärsverksamheter inom andra 
offentligt finansierade välfärdsverksamheter. För egenföretagare som 
är verksamma inom vårdsektorn gäller de villkor som den politiska 
ledningen för respektive landsting slagit fast, både när det handlar om 
ekonomisk ersättning och tjänsternas omfattning och innehåll. Även 
här medför den politiska styrningen en begränsning av handlingsut-
rymmet. Olofsson (2013) noterar, i en kunskapsöversikt om primär-
vården som marknad, vissa problem som handlar om beställares 
försök att detaljstyra delar av den kliniska verksamheten.71 Ett exem-
pel är att några landsting infört målsättningar om att patienter skall 
genomgå s.k. hälsosamtal i samband med vårdcentralsbesök, vilket 
föranlett protester från läkarhåll. Jag menar dock att kombinationen 
av de särdrag som behandlats i detta kapitel och de samlade effekter 
som dessa ger upphov till, framträder som något unikt för 
hemtjänstföretagande. 
      
En utmaning i detta sammanhang handlar om att hantera de 
kostnader som är förknippade med den geografiska utspridningen av 
kunderna och samtidigt uppnå lönsamhet, utifrån en ersättning som 
är förutbestämd och som inte går att påverka. Utlokaliseringen av 
kunderna, samt det förhållandet att en anställd ofta ska besöka många 
kunder under en arbetsdag, skiljer hemtjänsten från mer samlade 
offentliga verksamheter som barnomsorg eller hälso- och sjukvård. 
Det utmärker också hemtjänsten i förhållande till verksamheter inom 
äldreomsorgen som innefattar särskilda, samlade boendeformer för 
äldre.  
      

                                                
 
71 Olofssons arbete (2013) bygger på en omfattande litteraturgenomgång om de föränd-
ringar som den svenska primärvården genomgår till följd av marknadsanpassning, vårdval 
och privatisering. Olofsson noterar, med hänvisning till uppföljningar från 
Konkurrensverket, att nya primärvårdsenheter etablerats av små företag. Vidare noteras 
att nyetablerade vårdcentraler i privat regi möter svårigheter som har att göra med 
bristande konkurrensneutralitet (privata aktörer får t.ex. inte ta del av den passiva 
listningen av patienter). Företagares erfarenheter av att vara verksamma i vårdvalssystem 
berörs dock inte i någon större utsträckning.  
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En utmaning som också är specifik för verksamma inom hemtjänsten 
handlar om att förena den förhandsstyrning som sker genom 
biståndsbesluten, och som kan vara detaljerad i termer av insatser 
och tid, med växlande dagsform och preferenser hos den som tar 
emot hjälpen. Denna detaljerade form av styrning skiljer den hjälp-
form som ryms inom hemtjänsten, från den hjälpform som ryms 
inom personlig assistans. Mottagare av personlig assistans har i all-
mänhet större valfrihet och möjlighet att påverka hjälpens innehåll, 
än vad mottagare av hemtjänst har (Erlandsson 2014). Valfrihet inom 
personlig assistans innebär större rättigheter för den enskilde att välja 
vilken person som ska utföra hjälpen, vad som ska göras och när.72 
Detta torde också medföra större utrymme för utförare och personal 
att anpassa hjälpens innehåll till den enskildes önskemål. Inom äldre-
omsorgen begränsas mottagarens valfrihet ofta till val av utförare (se 
Edebalk & Svensson 2005; Svensson & Edebalk 2010).  
      
I kapitlet har jag också beskrivit och analyserat ett antal spänningsfält 
som uppstår ur dessa förutsättningar; mellan förtroende och 
misstroende, mellan formell och substantiv rationalitet, mellan frihet 
och ofrihet. Kapitlet visar hur hemtjänstföretagare kan hantera dessa 
spänningar på olika sätt. Risken för misstro från biståndshandläggare 
kan exempelvis hanteras genom dialog och information till 
handläggare om minskade behov hos äldre, men också genom undan-
hållande av information om insatser som avviker från beställningar. 
Sådana variationer pekar på att handlandet är institutionellt begrän-
sat, men inte determinerat.  

                                                
 
72 Skillnaderna mellan hemtjänst och personlig assistans när det handlar om mottagarens 
inflytande över hjälpens innehåll kan härledas till skillnader i hur styrande lagar är 
utformade. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anger att hjälpen 
skall tillförsäkra individen ”goda levnadsvillkor”, medan socialtjänstlagen (SoL) anger att 
hjälpen skall tillförsäkra individen ”skälig levnadsnivå”. Erlandsson (2014) noterar att 
detta leder till högre ambitionsnivå för insatser till yngre vuxna med funktionshinder, än 
för insatser som riktas till äldre. LSS specificerar olika insatser som assistansberättigade 
kan få, vilket innebär en starkare betoning på den enskildes rättigheter. SoL formulerar 
mål och riktlinjer för hjälpen, men överlåter tjänsternas utformning till kommunerna. 
Detta innebär att SoL ger större utrymme till lokala och mer restriktiva tolkningar vad 
gäller hjälpens omfattning och innehåll. Personlig assistans beviljas inte till personer som 
fyllt 65 år vid ansökningstillfället (se Erlandsson 2014).  



245 
 
 

Ett huvudresultat i kapitlet handlar om den positiva betydelse som 
ömsesidigt förtroende mellan hemtjänstföretagare och kommunala 
tjänstemän har för enskilda företagare. Förtroende framträder som en 
central resurs i intervjuer med företagare som berättar om sådana 
kontakter. Här anknyter mina resultat till tidigare forskning, som vi-
sar att personbaserat eller specifikt förtroende mellan aktörer har 
betydelse för att gynna företagande och entreprenörskap (Tillmar 
2004, 2009a; Österberg 2006). Bland annat kan det underlätta mo-
bilisering av de resurser som krävs för att etablera affärsverksamhet, 
möjligheten att skaffa kunder, osv.  
      
En komplikation i sammanhanget är dock att sådant förtroende kan 
leda till misstroende från andra hemtjänstföretagare, som upplever 
eller misstänker sig bli missgynnade av att handläggare ”favoriserar” 
vissa utförare. Det är således inte självklart att problematiken kring 
misstro mellan företagare och tjänstemän på systemnivå kan hanteras 
enbart genom etablering och utveckling av specifikt förtroende. 
Tvärtom kan det vara så att personbaserat förtroende inom vissa de-
lar av detta system kan underminera systemförtroende hos dem som 
står utanför personliga kontakter. Min analys tillför därmed kun-
skaper om hur misstroende och förtroende kan frodas sida vid sida i 
komplexa system (jfr Luhmann 1968/2005). Det rör sig om 
spänningsfyllda förhållanden, inte bara mellan misstro och förtroende 
utan också mellan olika former av förtroende. Kunskapsbidraget 
består i att problematiken kring misstro och förtroende knyts till ett 
specifikt sätt att organisera omsorg, nämligen genom uppdelningen 
mellan beställare med myndighetsutövande och finansierande 
funktion respektive utförare.   
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8 Uppdraget och verksamheten 

 
I föregående kapitel har jag behandlat forskningsfrågor som vilka skäl 
informanterna uppger för att etablera hemtjänstföretag, samt vilka 
förutsättningar och utmaningar som kan urskiljas i deras berättelser 
om sitt företagande. I detta kapitel riktas fokus mot hur de beskriver 
innehållet i sina verksamheter och de idéer som ligger till grund för 
densamma. Jag urskiljer tre former av affärsidéer: 1. Småskalighet 
med lokala relationer i centrum, 2. Utveckling av nya tjänster och 
arbetssätt, samt 3. Individanpassning. Denna indelning baseras på en 
analys av hur informanterna uttalar sig om verksamheternas innehåll 
och målgrupper, vilka värden som de förknippar med företagandet, 
samt hur de beskriver sina konkurrensstrategier.73 Jag berör även 
informanternas uppfattningar om kvalitet och vad som utmärker en 
bra omsorg. Indelningen i olika affärsidéer bör ses som en renodling; i 
intervjuerna framträder dessa idéer inte fullt lika entydigt. Drag av 
individanpassning förekommer exempelvis även i affärsidéer som 
huvudsakligen bygger på småskalighet eller utveckling av nya tjänster 
och arbetssätt. 
 

 

 

 

                                                
 
73 Mer konkret innebär detta att jag skapat en matris som visar hur olika affärsidéer kan 
jämföras med varandra utifrån aspekter som profilering mot särskilda målgrupper, 
expansion, nyskapande som centralt värde, verksamhetsnära ledarskap som centralt värde, 
social trivsel som centralt värde, hjälp som bemyndigar, samt förekomst av gratistjänster. I 
matrisen har jag angett värdena ”starkt”, ”svagt” samt ”mellan” för hur framträdande varje 
aspekt är i de olika affärsidéerna. Affärsidéer som bygger på småskalighet utmärks 
exempelvis av värdena ”starkt” på aspekter som verksamhetnära ledarskap och social 
trivsel samt ”svagt” på expansion, vilket skiljer denna idé från affärsidéer som bygger på 
utveckling av nya tjänster eller individanpassning. Affärsidéer som bygger på utveckling av 
nya tjänster och arbetssätt utmärks i sin tur av stark betoning på aspekter som profilering 
mot särskilda målgrupper och nyskapande som centralt värde, samt stark betoning på 
expansion.  
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8.1 Småskalighet med lokala relationer i centrum 
 
En affärsidé handlar om att satsa på en småskalig verksamhet och att 
vara en tillgänglig hemtjänst mitt i lokalsamhället. Med småskalighet 
avser jag att verksamheterna enbart bedrivs i en enskild kommundel 
och att dess företrädare valt att avstå från expansion till andra, geo-
grafiska områden. Närhet mellan ledning, kunder och personal 
framstår som ett centralt värde när informanter som bedriver små-
skalig hemtjänst berättar om sina verksamhetsidéer. Betoningen på 
sociala värden kan ses mot bakgrund av att verksamheterna startades 
som personalkooperativ. De företagare som intervjuats, och som vid 
intervjutillfället hade vd-positioner i verksamheterna, framhåller 
möjligheten att skapa en bra arbetsplats tillsammans med de an-
ställda som ett centralt motiv för att ta över verksamheten från 
kommunen och driva den vidare i egen regi.  
      
I en intervju beskrivs ”vanlig, traditionell hemtjänst” som den grund-
läggande verksamhetsidén. I detta ingår det, enligt informanten, att 
erbjuda en sammanhållen service och omvårdnad. Det innebär att det 
vårdbiträde som besöker den äldre genomför samtliga insatser som 
beviljats, istället för att särskilda team ansvarar för serviceinsatser 
som städning och inköp. Hemlagad mat, och den sociala samvaron 
kring mat och matlagning, inbegrips också i den traditionella hem-
tjänsten. 
 

- (Informant) Vi vill göra så, att det är samma vårdbiträde som går 
hem och städar och samma som handlar. Så den här lilla människan 
känner att han eller hon har samma person som kommer och gör. 
Den dag de blir sjuka och behöver massor av tid, så ska de känna vår 
personal. ’Det är de här tjejerna som kommer, som har städat åt mig i 
två års tid.’ Det är det jag kallar för traditionell [hemtjänst]. Och sen 
lagar ju vi all mat, vi går inte med några matlådor. 
- (Intervjuare) Varför inte? 
- (Informant) Därför att vi har den filosofin att står du där och lagar 
mat hemma hos den här damen, så kan du märka om hon börjar bli 
dement. Och du kan prata lite med henne, det är socialt, hon reagerar 
– ’Mmm, det luktar gott, jag kanske börjar bli lite hungrig.’ Det är ju 
så många gamla som äter för dåligt och vi tycker att man ska 
prioritera maten. Och det sociala ihop med det. 

 
I detta citat beskrivs kontinuitet och personlig kännedom i relationer 
mellan anställda och äldre som en grundläggande förutsättning för 



249 
 
 

kvalitet inom omsorgen. Personlig kännedom betonas som avgörande 
för att stärka tryggheten hos den som tar emot hjälpen, framförallt vid 
sjukdom och behov som föranleder stora hjälpinsatser. Att låta sär-
skilda team svara för serviceinsatserna hade annars kunnat vara ett 
sätt att rationalisera verksamheten, men i detta fall tycks omsorgs-
rationaliteten och relationernas logik ges företräde.   
      
Ett annat exempel är en informant som beskriver närhet och tillgäng-
lighet både som en affärsidé och som ett konkurrensmedel. ”Närhet 
till kunden” handlar således inte bara om sociala, utan även ekono-
miska värden. Företagets lokaler ligger mitt i ett bostadscentrum och 
håller öppet på eftermiddagen för boende och förbipasserande som 
vill komma in för en fika. Ibland arrangeras soppluncher i företagets 
lokaler, i syfte att erbjuda äldre som bor i närområdet en social träff-
punkt. Till synes enkla medel, som att alltid svara i telefon, beskrivs 
som betydelsefulla inslag i affärsidén. Informanten menar att denna 
form av tillgänglighet inte alltid är så enkel att uppnå för mindre 
företag med begränsade resurser, eftersom de flesta är ute i praktiskt 
arbete.  
 

Vi ska vara en nära och lätt tillgänglig hemtjänst. Vi tänker såhär, att… 
om våra grannar som bor i husen omkring vet att vår hemtjänst är lätt 
att komma till, vi är lätta att få kontakt med, och sådär, så… det är vårt 
konkurrensmedel, helt enkelt. Att vara lätt tillgängliga. Anhöriga ska få 
tag i oss lätt, och därför har vi satsat mycket på att alltid svara i telefon, 
till exempel. För det är ju en klassiker. Ett litet hemtjänstföretag har ju 
lite svårt att vara [tillgängliga] så att man blir kontaktad hela tiden. 
Ofta är det telefonsvarare därför att alla är praktiskt ute och jobbar.   

 

Informanten uppger att ledningen visserligen rationaliserat vissa 
moment som hjälp med inköp, genom att anlita en lokal ICA-handlare 
som underleverantör. Istället för att personalen går till affären och 
handlar, faxas en inköpslista till handlaren som kör ut varorna. 
Motiveringen är att detta sparar kringtid och ökar effektiviteten i 
verksamheten. Affärskonceptet i övrigt beskrivs dock som enkelt, utan 
någon särskild inriktning utöver småskalighet och närhet: ”Vi har 
bara ambitioner att sköta våra kort rätt, där vi är. Och ha en trivsam 
arbetsplats och… överleva på det sättet, då.”  
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Gemensamt för informanter som bedriver småskaliga verksamheter 
är att de uttrycker tveksamhet inför större förändringar i verksamhet-
ens inriktning, t.ex. genom utveckling av nya tjänster eller särskilda 
profiler. Detta förklaras med att verksamheterna fungerar bra och har 
en stabil efterfrågan; informanterna anser därför inte att det finns 
några större behov av förändringar. De exempel på utveckling som 
nämns under intervjuerna handlar om förbättring inom ramen för 
etablerade strukturer och aktiviteter, t.ex. genom kompetensutveck-
ling. 
 

 

8.1.1 Småskalighetens logik 
 
I kapitel 7 beskrev jag hur informanter som bedriver småskaliga och 
geografiskt begränsade hemtjänstföretag kan uppfattas som de nöjda 
företagarna. Dessa företagare uttrycker en tydlig tillfredsställelse med 
sina verksamheter, både när det gäller inriktning och omfattning. De 
uppger sig ha en rimlig arbetsbelastning och beskriver upplevelser av 
att kunna påverka såväl sin egen arbetssituation som verksamheter-
nas långsiktiga utveckling. Samtidigt uttrycker dessa informanter en 
skeptisk inställning mot att expandera och låta sina verksamheter 
växa, åtminstone ur geografisk synvinkel. Här finns således ett uttalat 
intresse för att hålla fast vid småskaligheten som inriktning, vilket 
tycks ha flera bidragande orsaker.  
      
En bidragande orsak handlar om företagandets personliga mening; 
närmare bestämt, vilka värden som den enskilde förknippar med till-
varon som företagare. Ett mönster i dessa intervjuer är att småskalig-
het uppfattas som en förutsättning för att kunna behålla kontroll över 
verksamheten och få möjlighet att fortsätta arbeta med ett verksam-
hetsnära ledarskap. I kapitel 6 beskrev jag önskan om att arbeta med 
kärnverksamheten som ett centralt motiv för att starta hemtjänst-
företag hos personer som har en yrkesbakgrund inom vård och 
omsorg, och som tidigare varit anställda som verksamhetschefer i 
stora organisationer.  
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En informant uppger sig t.o.m. fundera på att dra ned på verksam-
heten, trots att den beskrivs som efterfrågad av boende i området. 
Informanten arbetar i företagets gemensamma samlingslokal med 
ledning och organisering av den dagliga verksamheten. En vanlig ar-
betsdag brukar inledas med möte med de anställda, som börjar sitt 
arbete klockan sju på morgonen. Problemlösning samt kontakter med 
anställda och kunder beskrivs som viktiga och stimulerande arbets-
uppgifter. Motståndet mot expansion förklaras med ett behov av att 
ha kontroll och en vilja att ”vara nära i verksamheten”:   
 

- (Informant) För att man tappar kontrollen lite. Vi känner det själva, 
vi gick från 2500 timmar som vi sköter, insatstimmar, till 3000, bara 
på ett par månader. Man har inte koll. Vi har ju den filosofin, att vi vill 
vara nära i verksamheten. Så man inte tappar det här personliga med 
Fru Karlsson och Herr Persson. Vi vill veta vilka de är, och vilket hjälp-
behov de har. Och om du är större – ja… Var är du någonstans i verk-
samheten? Sitter du bara här vid skrivbordet? Nää….  
- (Intervjuare) Du vill inte sitta bara vid skrivbordet? 
- (Informant) Nä, vi tror inte på det. Utan vi måste vara bland våra – 
bland personalen framför allt, det är ju vi som vet hur vi vill att de ska 
göra jobbet. Och då måste vi vara där, tycker vi.  

 

Min tolkning är att betoningen på det ”personliga” står för en önskan 
att eftersträva långvariga relationer och att utöva ett verksamhetsnära 
ledarskap, eller att arbeta med kärnverksamheten. Min tolkning är 
också att betoningen på det personliga omfattar relationer till både 
äldre och anställda. Tanken på expansion tycks vara svår att förena 
med idéer om det goda ledarskapet, som enligt informantens uppfatt-
ning bygger på närvaro i den dagliga verksamheten. Informanten 
nämner att expansion till flera kommundelar eller kommuner skulle 
ställa krav på öppnandet av fler områdeskontor för att verksamheten 
skulle kunna bedrivas effektivt ur ekonomisk synpunkt. Detta skulle 
dock försvåra det verksamhetsnära ledarskap som eftersträvas; den 
nuvarande ledningen kan ju inte befinna sig på två platser samtidigt, 
utan skulle i så fall tvingas att anställa fler verksamhetschefer. Ex-
pansion kan således förknippas med förlust av såväl kontroll som de 
personliga relationer som inryms i företagandet, och framstår därmed 
som något riskfyllt. 
      
En annan informant som bedriver en småskalig verksamhet kan tänka 
sig fler kunder i den aktuella kommundelen, men inte att expandera 
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till nya områden. Motståndet mot expansion förklaras i intervjun med 
att de främsta skälen till att starta verksamheten från början inte 
handlade om att tjäna mycket pengar, utan om att gemensamt kunna 
påverka sitt arbete. Ambitionerna handlar, enligt informanten, om att 
fortsätta driva verksamheten i befintliga former och ha ett trivsamt 
arbete:  
 

Om vår ambition skulle vara att bli jättestora, ta över stora delar av 
hemtjänsten i kommunen. Där jag sitter som vd och bara ser framför 
mig, att jag ska tjäna en massa pengar på det här. Ja, det är klart att då 
kan jag ju köra en organisation som är undernärd, som precis tar hem 
upphandlingar och får uppdrag. Och jag kan sitta och kamma hem 
pengar. Då är det ju tveksamt om det är nånting att hålla på med, det 
känns inte ens…. Näe… så tänker inte jag. Men, om jag tänker som vi 
tänker här: Vårt motiv med det här är att – alla människor behöver ju 
försörja sig på något sätt. Vi som är här tillsammans idag, vi trivs jätte-
bra med varandra. Och vi trivs med vårt jobb. Vi vill fortsätta vara här. 
/…/. Jag skulle vilja påstå att vi här i alla fall, och vårt sätt att tänka, 
det är väldigt basic och avspänt. Vi vill påverka vårt jobb, helt enkelt. 

 

I detta citat framträder bevarandet av sociala sammanhang och re-
lationer som ett motiv för att inte expandera till fler geografiska 
områden. Trivseln i arbetsgruppen betonas som ett viktigt värde upp-
repade gånger i intervjun, och den begränsade verksamheten framstår 
som en förutsättning för bevara både gruppen och det sociala klima-
tet. Liknande resultat har beskrivits i tidigare forskning om 
småföretagare. Wiklund et al. (2003) fann, i tre separata studier, att 
de fördelar som småföretagare förknippade med mindre 
organisationer – såsom familjär stämning, närhet mellan anställda 
och ledning – gavs företräde framför tillväxt och ekonomiska värden. 
En förklaring till att småföretagare motsätter sig tillväxt och 
expansion kan vara en oro för att dessa upplevda fördelar går förlo-
rade i en större organisation (se även Beckérus & Roos 1985; Nilsson 
2003; Storey 1999).  
      
För de informanter som driver småskaliga verksamheter tycks 
företagandets personliga mening till stor del ligga i chefsrollen. De 
beskriver det som roligt, stimulerande och utvecklande att arbeta som 
chefer i den dagliga verksamheten. Ägarskapet innebär att de själva 
slipper överordnade chefer och begränsande mellanchefspositioner. 
En informant delade visserligen på ägarskapet med några anställda 
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som också var delägare i kooperativet, men tvekade inte att beskriva 
sig själv som chef i den dagliga verksamheten: ”I det dagliga, då styr 
chefen. Det är inget snack, så är det bara.”  
      
Dessa informanter framställer chefsrollen i metaforiska termer; att 
arbeta som chef och ledare liknas vid att fungera som ett ”lok” eller 
som en ”kapten på en skuta”. Det handlar om att organisera, moti-
vera, och få arbetsgruppen att fungera. I grund och botten tycks det 
handla om att göra något man är bra på, och tycker är roligt. 
Småskaligt företagande gör det möjligt för dessa informanter att ut-
öva ledarskap på ett sätt som de finner stimulerande och menings-
fullt. Företagande kan i detta perspektiv förstås som ett identitets-
projekt, vilket ger möjligheter att skapa och uttrycka en identitet som 
ledare och chef. Detta kan också uppfattas som ett uttryck för de 
expressiva värden som ryms i företagande. Expressiv rationalitet av-
speglar människors behov av att göra världen meningsfull och ge 
uttryck för sin inre subjektivitet. Agerande som härrör från detta in-
tresse kan betecknas som expressivt rationellt därför att det uttrycker 
våra idéer om vad som är värdefullt för oss själva (Hargreaves-Heap 
1993; se även Engdahl 2001; Engelen 2006).  
      
En informant betonar t.o.m. rollen som arbetsgivare och chef som den 
starkaste drivkraften för att stanna kvar i verksamheten och fortsätta 
som egen företagare. Ledarskapet beskrivs som en process som 
handlar om att ge och ta; ett oavslutat projekt som ständigt erbjuder 
nya utmaningar och möjligheter att utvecklas.  
 

- (Informant) Jag har alltid velat försöka driva det här företaget utifrån 
att ’glöm aldrig personalen’, för det är personalen som är det viktiga för 
att företaget ska leva. Det är därför jag fortsätter i det här, för jag 
tycker det är så intressant. För att se hur olika personalen reagerar i 
olika saker. Jag menar, jag tycker om omsorgen om mina gamla, själv-
klart, men personalen är de som ska göra det bra jobbet. Och har 
personalen det bra, då gör de ett bra jobb. Det är jag helt övertygad om. 
/…/. Du måste ge och ta hela tiden och jag tror att det är jätteviktigt. 
Det är därför jag fortsätter, och det är därför jag är kvar. Det är lite mitt 
livsverk, känns det som (skrattar). 
- (Intervjuare) Ja, vad spännande…. 
- (Informant) Ja, jag tycker att det är jättespännande det här. Jag 
älskar det här jobbet.  
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Beskrivningen av företaget som ett livsverk kan tolkas som ett uttryck 
för företagandets emotionella sidor, och de emotionella investeringar 
som görs i detta. Tillfredsställelsen i rollen som arbetsgivare och chef 
tycks samtidigt ha en särskild koppling just till hemtjänsten. Infor-
manten understryker hur ledarskap inom hemtjänsten innebär att 
arbeta med människor i dubbel bemärkelse, eftersom det handlar om 
relationer till både kunder och anställda. Detta upplevs som 
utmanande på ett positivt sätt: ”Du får problem ibland som du måste 
lösa, och det hänger på mig…. Och det tycker jag är lite spännande.” 
Företagande inom andra branscher tycks inte framstå som ett särskilt 
lockande, eller ens tänkbart alternativ. ”Jag har inte tänkt tanken. 
Man måste ju ändå kunna en bransch, om man ska vara företagare. 
Jag kan ju ingen annan bransch, jag har jobbat i vården i hela mitt 
liv.”    
      
Inte bara ur sociala och emotionella, utan även ur ekonomiska per-
spektiv, framstår det emellertid som rationellt för dessa informanter 
att bevara småskaligheten och avstå från geografisk expansion. Som 
jag beskrev i kapitel 7 har detta gjort det möjligt att undvika omkost-
nader för fordon och transporter, extra möteslokaler, kringtider, osv. 
Förutsättningen är dock att kundunderlaget i de aktuella kommun-
delarna har varit, och fortsätter att vara, tillräckligt. Småskaligheten 
och närheten till kunderna utgör dessutom en central grundbult i hela 
affärsidén för dessa informanter. Även om ingen av dem uttalar ett 
behov av fler kunder vid intervjutillfället kan småskaligheten och när-
heten vara en konkurrensfördel ur ett längre perspektiv, väl värd att 
vårda. Om verksamheterna expanderar och växer, finns det en risk att 
denna konkurrensfördel förloras.  
 

 

8.1.2 I spänningsfältet mellan beroende klienter och suveräna 
konsumenter 
 
Informanter som bedriver småskaliga hemtjänstföretag uttrycker ett 
traditionellt omsorgsideal som kretsar runt kontinuitet och personliga 
relationer. Det är ett ideal som kan uppfattas vila på föreställningar 
om en beroende klient; den som tar emot hjälp (”den lilla 
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människan”) antas stå i beroendeställning till den som ger hjälp. 
Äldre beskrivs vara i behov av praktisk hjälp, socialt stöd, och i vissa 
fall även uppsikt, för att upprätthålla sin vardag. En informant 
framhåller t.ex. vikten av att personalen har kunskaper om de 
personer som de besöker, för att kunna uppmärksamma tecken på 
begynnande demens:  
 

Alla som jobbar dagtid måste ju ha den kunskapen om våra gamla. Vad 
man tittar på, vad man tänker på, om en person börjar bli dement. 
/…/. Du får inte snoka, du får inte göra så – men det är just det här 
med dementa, när du ser: ’Har inte hon haft den här klänningen på sig 
i tre veckor nu? Undrar när hon duschade sist?’ 

 

Sådan kunskap och observationsförmåga förutsätter att det enbart är 
en eller ett fåtal anställda som genomför besöken och hjälper den en-
skilde. Utan en kännedom som byggs upp genom kontinuitet kan det 
bli svårt att notera den typ av förändringar som beskrivs i citatet 
ovan. Kontaktmannaskap framhålls i detta sammanhang som en 
grundläggande princip för organiseringen av det dagliga omsorgs-
arbetet. Innebörden är att varje anställd skall ha ett bestämt antal 
hjälpmottagare som hon eller han besöker regelbundet och har 
huvudansvar för. Detta ansvar kan omfatta olika uppgifter som att 
skriva genomförandeplaner som anger hur de beviljade insatserna 
skall utföras hemma hos en viss person, ansvar för att sprida inform-
ation om personens önskemål och behov till ledning och andra ur per-
sonalen som gör hembesök hos denne, osv.  
      
Kontinuitet betonas också som centralt för att skapa trygghet och vär-
dighet hos den som tar emot hjälp. Vikten av trygghet och värdighet 
ställs i relation till den sårbarhet som ett beroende av omgivningen 
kan medföra. En informant resonerar om hur åldrande kan innebära 
förlust av tidigare förmågor och självständighet: ”Jag tror att det 
svåraste är att ta emot hjälpen. När man blir gammal. Du kan inte gå 
in och duscha själv, bara en sådan sak.” Personalkontinuitet framhålls 
i detta sammanhang som särskilt viktigt när det kommer till hjälp 
med personlig omvårdnad som hygien, medan det kanske är mindre 
viktigt att det är samma person som kommer hem och städar.  
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Att det är samma person som kommer och gör det. Så det inte är tusen 
olika, eller att det är olika människor varenda vecka. Utan att det är 
samma människa som kommer och duschar mig. ’Hon har ju sett mig 
så det spelar ingen roll.’ Jag tror att det är viktigt. Om det är samma 
person som städar kanske inte är lika viktigt, men just när det kommer 
till det personliga… 

      
Det omsorgsideal som framträder i dessa intervjuer påminner om 
diskuren kring ”den goda omsorgen” som Wreder (2005) identifierar i 
sin avhandling, dels med utgångspunkt i svar på öppna enkätfrågor 
från äldreomsorgspersonal, dels med utgångspunkt i tidigare forsk-
ning om omsorg, professioner och socialgerontologi. I denna diskurs 
poängteras vikten av nära och personliga relationer mellan den som 
ger och tar emot hjälp, liksom vikten av socialt stöd och stimulans till 
äldre. Erlandsson (2014) beskriver en diskurs inom äldreomsorg som 
handlar om hjälp för att bevara och som kretsar runt att äldre skall 
kunna behålla tidigare livsmönster och vanor, trots förlust av själv-
ständighet och oberoende. Inom denna diskurs konstitueras äldre 
som beroende av andra, i behov av trygghet, sällskap och tröst. 
Diskursen synliggörs dels genom en analys av nationella handlings-
planer för äldrepolitiken, dels genom en analys av hur kommunala 
och privata utförare inom äldreomsorg marknadsför sig genom sina 
hemsidor.74 De ideal som hemtjänstföretagare ger uttryck för i min 
studie kan således tolkas som en del i en mer omfattande diskurs som 
föreskriver vissa etablerade, normativa sätt att tala om den goda om-
sorgen.  
      
I intervjuerna visar sig också ett annat mönster, som handlar om hur 
traditionella ideal utmanas av marknadsorienterade synsätt. Detta tar 
sig uttryck i uttalanden som kretsar runt den suveräna konsumenten, 
snarare än den beroende klienten. Föreställningar om samhällsför-
ändringar och generationsskiften framträder som betydelsefulla i 
                                                
 
74 Erlandsson (2014) behandlar även diskurser om hjälp till yngre vuxna med 
funktionshinder. Syftet är att analysera hur skillnader i utformning av hjälp för äldre 
respektive yngre vuxna med funktionshinder legitimeras i två olika sammanhang: I nation-
ella handlingsplaner för äldre- respektive funktionshinderspolitik, samt i utförares 
marknadsföring av omsorg, stöd och service. Ett huvudargument i avhandlingen är att 
representationer av olika åldersgrupper med olika behov stöder en lägre ambitionsnivå för 
hjälp till äldre, än för hjälp till yngre personer med funktionsnedsättning.  
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detta sammanhang. En informant uttalar uppfattningar om att fram-
tidens äldre kommer att vara mer köpstarka, med större kunskaper 
om marknadsorienterade sätt att organisera omsorg och vad som 
krävs av dem själva som kunder. ”Vi är med på det här, ’nu köper vi 
och säljer grejer.’ Alltså, nu köper vi, och så är det någon som ska ut-
föra.” Enligt informanten innebär detta att 40- och 50-talister 
kommer vara mer beredda på att ställa krav på individanpassade 
tjänster i biståndshandläggningen när de väl ansöker om hemtjänst, 
än vad dagens 80-åringar ofta är.  
      
Somliga utsagor kan dock tolkas som uttryck för att morgondagens 
köpstarka äldre redan är här. Detta tar sig uttryck i resonemang om 
vikten av att utföra uppdraget på ett flexibelt och serviceinriktat sätt 
så att den enskilde konsumenten tillfredsställs; annars finns risken att 
bli bortvald eller få dåligt rykte. Som en informant formulerar det:  
 

Är det så att vi inte sköter oss, ja, då blir vi med automatik av med 
jobben, så att säga. Så det är en oerhört direkt koppling. /…/. Om du 
gör någonting dåligt, då finns det ju tio, eller i alla fall nio andra att 
välja på här. 

 
Samtidigt betonar informanten vikten av att verkligen ”värna om 
kunden” och att bemötandefrågor fått en ännu mer framskjuten plats 
efter att de anställda knoppade av och tog över verksamheten från 
kommunen. 
      
Konsekvenserna av missnöjda konsumenter som byter utförare blir 
givetvis ekonomiska förluster, men att bli bortvald kan också upplevas 
som en törn mot den egna självkänslan. En informant beskriver upp-
levelsen av att den egna verksamheten blir bortvald på följande sätt: 
 

- (Informant) Nu har det inte hänt så särskilt ofta att de valt bort oss, 
men från början så var man ju mer sårbar och tyckte liksom att… 
(grimaserar). 
- (Intervjuare) Det var inte roligt?  
- (Informant) Nej, det var inte roligt. Men så är det väl alltid om det är 
någon som väljer bort en. Då var jag yngre också, men jag tyckte det 
var hemskt. 
- (Intervjuare) Det var hemskt att bli bortvald? 
- (Informant) Ja, precis. ’Varför vill inte hon ha oss? Vi som är så bra?’  
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Detta citat pekar på betydelsen av de emotionella investeringar som 
görs i företaget och dess verksamhet. Beckérus & Roos (1985) beskri-
ver hur egenföretagare, medvetet eller omedvetet, kan uppfatta 
tjänsten eller produkten som ett uttryck för det egna jaget, som kun-
den förväntas ta ställning till. Kunden får därför inte bara ekonomisk, 
utan även psykologisk betydelse i egenföretagarens värld. Skapandet 
av kundvalsmarknader inom hemtjänst medför att det uppstår 
omvända beroendeförhållanden, som innebär att hemtjänstutförare 
hamnar i beroendeställning till konsumenterna – framförallt för att 
kunna finnas kvar på marknaden, men även för att få bekräftelse på 
att de är duktiga i sitt arbete.  
      
Utvecklingen av kundvalsmarknader, med konkurrens och risk för 
utförare att bli bortvalda, medför således att traditionella ideal utma-
nas av nya ideologier och rationaliteter. Detta är ett genomgående 
mönster i intervjumaterialet. Spänningsfältet mellan synen på äldre 
som beroende klienter och/eller suveräna konsumenter tar sig inte 
bara uttryck i intervjuer med småskaliga hemtjänstföretagare, utan 
även i intervjuer med företagare som bygger på andra affärsidéer.   
 
 

8.2 Utveckling av nya tjänster och arbetssätt 
 
En annan affärsidé handlar om att bryta mot förvaltningen av det 
befintliga, och att bedriva hemtjänst på nya sätt. Detta tar sig uttryck i 
uttalanden om att vilja ”tillföra en annan typ av produkt” eller ”vi för-
söker göra det annorlunda”. I somliga av dessa intervjuer framförs en 
kritik mot uppfattningar av traditionella arbetssätt inom kommunalt 
driven hemtjänst. Offentliga verksamhetsformer förknippas med 
standardisering och brist på förmåga att anpassa omsorgen till olika 
förutsättningar och krav, t.ex. när det handlar om metodutveckling 
inom omsorg för dementa eller om att erbjuda hjälp som tar hänsyn 
till religion och kulturella traditioner.  
      
Viljan att se och exploatera nya möjligheter kan tolkas som uttryck för 
innovativt företagande, eller entreprenörskap. Begreppet ”innovation” 
brukar ges betydelser som handlar om att förnya eller skapa något 
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nytt, både i ordböcker och i vetenskapliga sammanhang (Andersson et 
al. 2012; Blake & Hanson 2005; Nählinder et al. 2012). En innovation 
kan t.ex. avse en ny produkt eller en ny tjänst. Entreprenörskap kan i 
sin tur definieras som en process, vilken handlar om igenkänning och 
exploatering av möjligheter eller ”opportunity recognition” 
(Davidsson et al. 2001; Shane & Venkataraman 2000; Ucbasaran et 
al. 2001). Enligt Nilsson (2003) innebär denna möjlighetsorientering 
att entreprenöriella företag fokuserar på förnyelse, förändring och 
innovation. När jag skriver om innovationer och entreprenörskap i 
anslutning till de exempel som ges nedan, tar jag alltså fasta på att 
båda begreppen inkluderar komponenter som handlar om förnyelse.75  
      
En form av verksamhet som hemtjänstföretagare själva lyfter fram 
som nyskapande handlar om att utveckla profilerade tjänster som 
riktas mot särskilda målgrupper. Ett exempel är en informant som 
nischat sig inom demensomsorg genom att organisera särskilda team 
bland de anställda som arbetar med dementa personer. Informanten 
uppger att idén till denna profilering uppstod ur ett personligt in-
tresse för denna grupp av äldre, men också ur erfarenheter av att 
många anställda var rädda för att arbeta med dementa som ibland 
kan uppträda aggressivt. Samtidigt uppfattade informanten att det 
också fanns anställda som tyckte om att arbeta med dementa. Detta 
blev grunden till en affärsidé som handlar om att man ska göra det 
man tycker är roligt och är bra på: 
 

Jobbar man med dementa så ska man ha förståelse, och man ska ha 
kunskap. Det var så tankarna började, för jag såg att många som 
jobbade med dementa var rädda, de fick nyp och slag och örfilar. /…/. 
Men det var en del som tyckte det var jätteroligt att jobba med sådana 
personer. Och det var då jag började forma den här idén…. Att nu ska 
jag handplocka folk och bilda små grupper. Att de ska jobba med det. 

 
Informanten motiverar profileringen med att det fyller ett behov hos 
äldre, men även hos anställda som får bättre redskap och kompetens 

                                                
 
75 Som jag beskrev i kapitel 1 utgår jag inte från att företagande är samma sak som 
entreprenörskap, och inte heller från att företagare per definition är innovativa. Företag 
kan startas och drivas utan att verksamheten är ny i något avseende. Så är t.ex. ofta fallet 
när det handlar om brödföretagande.  
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att tillsammans hjälpas åt och hantera de svårigheter de möter i sitt 
arbete.  
      
Ett mer implicit motiv är att specialiseringen inom demens även kan 
förstås som en form av professionaliseringsprojekt. Informanten sä-
ger att hemtjänstarbete ofta uppfattas som ett lågstatusarbete, även 
av dem som arbetar inom yrket – ”Jag är bara ett vårdbiträde”. I 
kontrast till detta betonar informanten att hemtjänstarbete bör ses 
som ett kvalificerat arbete, vilket ställer stora krav på de anställdas 
förmåga att bemöta och hantera skiftande behov hos olika individer. 
Organiseringen i särskilda team som arbetar med dementa kan mot 
denna bakgrund förstås som ett sätt att betona den kompetens som 
krävs för att arbeta med dessa målgrupper, och därmed som ett sätt 
att öka yrkesstoltheten. Som informanten formulerar det: ”Gör något 
bra av det, var ambassadör för ditt yrke. För det är faktiskt ett väldigt 
svårt arbete, man ska hantera olika människors behov och viljor.”  
       
En utgångspunkt i de arbetssätt som informanten berättar om hand-
lar om att hjälpa den äldre att minnas sin levnadshistorik, t.ex. när 
det gäller familjeförhållanden. Detta kan ske genom att personalen 
ställer frågor kring olika ledtrådar som finns i hemmet – fotografier, 
tavlor, föremål. Enligt informanten ger detta möjligheter för den äldre 
att öppna sig och för personalen att skapa en kontakt. Detta kan i sin 
tur skapa ingångar till att prata om obearbetade sorger som annars 
tar sig uttryck hos den äldre som ångest eller aggressivitet. Ett 
klassiskt exempel som beskrivs i intervjun är att dementa personer 
ibland kan anklaga anställda för att ha stulit vigselringar. För de 
anställda gäller det då att inte hamna i försvarsställning, utan att 
ställa frågor som hjälper personen att minnas: ”Då säger inte du, ’men 
jag har inte tagit dem’. Utan då frågar du istället: ’Har du varit gift? 
Vem har du varit gift med?’ Och sådana saker.” Arbetssätt som hjälper 
den äldre att minnas sin historia kan således leda till värdefull kun-
skap för personalen om den enskilde, samt bidra till att lindra ångest 
och oro.  
      
Ett annat exempel handlar om att utveckla arbetsformerna i verk-
samheten, snarare än om att utveckla tjänster som riktas mot sär-
skilda målgrupper. En informant beskriver ett utvecklingsarbete som 
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skett kring värdegrunder. Bakgrunden var att företagets ledning del-
tagit i en utbildning om värdegrunder genom sin arbetsgivarorgani-
sation, vilket gett inspiration och idéer till hur de själva skulle kunna 
arbeta mer strukturerat med frågor om värderingar i den egna 
verksamheten. Informanten uppger att ledningen inom företaget ar-
betat tillsammans med de anställda för att formulera etiska normer i 
arbetet, och vad dessa kan betyda i olika konkreta situationer. 
Processen utgick från att ledningsgruppen valde ut och definierade 
innehållet i ett antal värdeord, som skulle prägla verksamheten. 
Informanten nämner ”empati” som ett av dessa värdeord och förkla-
rar hur ledningen ser på dess innebörd: 
 

Där har vi då, som ledning, tänkt att empati för oss innebär att förstå 
hur en annan människa har det i den situation han eller hon befinner 
sig i. Och det innebär även att handla utifrån den kunskapen. 
Inlevelseförmåga. Vi har kunder som har en begränsad förmåga att ta 
egna beslut, det krävs därför en särskild vilja till inlevelse, och 
förståelse för hur den kunden upplever sin tillvaro. Sedan har vi 
försökt jobba med personalen och tänka kring: Ja, vad menar vi då?   

 

I detta citat återkommer beskrivningen av ett omsorgsideal som vilar 
på föreställningar om en beroende klient. Empati behövs för att 
kunna sätta sig in i hur en person som befinner sig i beroendeställ-
ning, och i vissa fall saknar förmåga att ta beslut, upplever sin tillvaro. 
      
Efter att ledningen valt ut och definierat värdeorden, uppger 
informanten att man delat in personalen i mindre grupper för att 
närmare konkretisera vad empati kan innebära i olika situationer. 
Detta arbete har skett i en studiecirkelsliknande form, där ledning och 
personal tillsammans försökt ”visualisera” och beskriva olika vardag-
liga situationer som kan uppstå. 
 

Som exempel har man tagit fram, från personalen, att man måste 
svara på larm så fort som möjligt. Det är konkret. Att förstå hur 
jobbigt det är – ’här ligger jag och behöver hjälp’ – då har vi en 
inställningstid på 30 minuter, i personalens huvud kan det finnas att 
’okej, vi har 30 minuter på oss’…. För oss handlar det om att omedel-
bart, så fort som möjligt, ta sig till kunden. Så kunden får hjälp. Och 
inte tänka att ’jag har 30 minuter på mig’.  
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Informantens resonemang kan relateras till begreppet omsorgs-
rationalitet, framförallt när det gäller betoningen av inlevelse-
förmågans konsekvenser för de handlingar som genomförs. Enligt 
informanten krävs det förmåga att leva sig in i hur en person har det i 
en viss situation, men också förmåga att handla utifrån de kunskaper 
som inlevelsen ger. Att handla utifrån person och situation, istället för 
att styras av abstrakta regler och principer, är en central grundkärna i 
teorier om omsorgsrationalitet (se t.ex. Waerness 1984).  
      
En möjlig tolkning är att det innovativa i detta exempel handlar om 
att företagets ledning kombinerat kunskaper från olika aktörer i verk-
samheten, i syfte att utveckla arbetsformer och skapa gemensamma 
värden. Utgångspunkten var de kunskaper som ledningen fick genom 
att delta i en utbildning som gav nya idéer. Dessa idéer försökte led-
ningen sedan kombinera med kunskaper och erfarenheter hos den 
omsorgspersonal som är anställd i verksamheten. Hedberg och 
Pettersson (2006) ger liknande exempel i sin studie på hur företagare 
inom vård och omsorg utvecklar sina verksamheter genom att 
implementera kunskaper som de tillägnat sig genom fortbildning, 
eller genom att ta del av forskning inom sitt yrkesområde. De menar 
att detta kan betraktas som uttryck för innovativt företagande. 
      
Innovationsbegreppet kopplas ofta till skapandet av värden, både 
inom forskning och i politiska sammanhang. Emellertid är det främst 
ekonomiska värden som betonats i dominerande diskurser, vilket har 
ifrågasatts av forskare som utgår från genusvetenskapliga perspektiv 
(se t.ex. Blake & Hanson 2005; Nählinder et al. 2012; Sundin 2012). 
Dominerande diskurser tillmäter innovationer en avgörande 
betydelse för ekonomisk tillväxt och skapandet av konkurrenskraftiga 
regioner, t.ex. i regionala tillväxtprogram (Andersson et al. 2012; 
Lindberg 2010). Det ekonomiska synsättet innebär att innovationer 
tenderar att förknippas med utveckling av ny, kommersialiserbar 
teknik och nya produkter. Det medför att innovationer inom 
kvinnodominerande områden, som vård och omsorg, tenderar att 
osynliggöras. 
      
Innovationer handlar dock inte nödvändigtvis om nya, kommersiali-
serbara produkter och tjänster, utan kan också handla om nya 
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processer för styrning och organisering av verksamheter (Blake & 
Hanson 2005). Innovationer behöver inte heller leda till radikala om-
vandlingar, utan kan innebära stegvisa och små (”incremental”) för-
ändringar. Beskrivningen av utvecklingsarbetet kring värdegrunder 
ovan kan uppfattas som steg mot en inkrementell, processbaserad 
innovation som har möjlighet att skapa andra värden än enbart eko-
nomiska. Detta förutsätter dock att den värdegrund som arbetats 
fram får en praktisk betydelse i det dagliga arbetet, något informanten 
själv framhåller som en utmaning: ”Att ta fram det och använda det 
som ett levande material, att det inte bara är ett papper. Utan att vi 
verkligen jobbar utifrån det här, vad vi har tänkt oss.”  
 
 

8.2.1 Entreprenörskapets drivkrafter och förutsättningar 
 
För informanter som beskriver en vilja att utveckla nya tjänster och 
arbetssätt ligger en stor del av arbetstillfredsställelsen i möjligheten 
att få utmana sig själv och prova gränserna för den egna förmågan – 
”det är ett evigt skapande”, som en av informanterna uttrycker det. I 
detta ligger också en beredskap att ta risker, t.ex. genom att driva ex-
pansiva verksamheter som kräver ekonomiska investeringar eller 
genom att profilera sig inom särskilda marknadsnischer som kan 
innebära ett mindre kundunderlag och därmed ökad ekonomisk sår-
barhet. Förmågan att ha ”is i magen” beskrivs som nödvändig egen-
skap i detta sammanhang.  
      
En informant uttrycker det egna behovet av nyskapande genom att 
betona en önskan om att få gå framåt. Utan dessa möjligheter upplevs 
företagartillvaron som tråkig: ”Jag tycker att det måste hända nya sa-
ker hela tiden, jag är en sådan [person] som väsentligen tycker att det 
blir för tråkigt om det inte händer ’nytt’. Jag vill gå framåt.” Önskan 
om att gå framåt genom att möta och hantera nya utmaningar besk-
rivs också som ett motiv för att utvidga verksamheten geografiskt till 
en annan kommun, samt försöka att utveckla tjänsteutbudet genom 
att erbjuda hushållsnära tjänster:  
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Vi ville se hur det fungerade i en annan kommun, vad kan vi göra där, 
spännande att se om vi kan klara av det, och så. Och just det här med 
hushållsnära tjänster som vi är inne på nu, det kan man väl säga att det 
är min grej, att jag jobbar med det just nu för att se – kan det vara ett 
tredje ben att stå på? Man måste hela tiden leta fler ben…  

 

I citatet framträder en lockelse och spänning i att utforska nya 
affärsmöjligheter – nya geografiska marknader, nya nischer – samt 
att prova hur långt den egna förmågan till skapande bär. Informanten 
uppger att kommunerna förändrat sina taxor för serviceinsatser (dvs. 
den avgift som den enskilde betalar till kommunen), vilket gör det dy-
rare för äldre som behöver hjälp med hushållssysslor som städning. 
Med möjligheter till RUT-avdrag blir det, enligt informantens reso-
nemang, billigare för privatpersoner att istället köpa dessa tjänster 
från privata utförare. 
      
Informanten tror att dessa förändringar kommer medföra ökad efter-
frågan på hushållsnära tjänster, och ser således möjligheter för 
företaget att profilera sig inom en ny nisch på marknaden. Hon 
uttalar förhoppningar om att tjänsterna skall bidra till ökad lönsam-
het, men beskriver det också som stimulerande eller ”kul” att se vad 
företaget kan erbjuda inom området:  
 

Vi har fått väldigt mycket kunder på det sättet, för att de ringer… Vi 
har också gått ut nu, det senaste halvåret kan man säga, med att göra 
reklam för det, att vi kan sälja de tjänsterna. Det tycker jag är kul. 

 
Detta kan ses som ett exempel på hur entreprenörer utvecklar sina 
verksamheter genom att uppfatta möjligheter i form av efterfrågan 
som finns på marknaden, och som inte möts av det befintliga utbudet.  
      
I intervjuerna framträder emellertid ett antal omständigheter som 
försvårar satsningar på utveckling av innovativa tjänster och arbets-
sätt. En sådan omständighet är att myndighetsutövning och förhands-
styrning från beställarens sida påverkar utförares uppfattningar av 
sina möjligheter att utforma tjänsternas innehåll. En informant anser 
att det varken finns behov eller något större utrymme för utveckling 
av nya tjänster eller arbetssätt, då det är beställaren som definierar 
vad som skall utföras. 
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Vad vi gör är ju att utföra en beställning. Och vi måste ju göra vad som 
står på beställningen. Och det är ju förvaltningen som är myndighets-
utövare och talar om att, ’nu får den här personen bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Och hon eller han har valt er. Så ni ska göra jobbet’. 
Det finns ju ingenting att välja på, så. 
 

I detta citat framstår valfriheten på hemtjänstmarknaden som be-
gränsad, inte bara för de privatpersoner som tar emot tjänsterna utan 
också för de producenter som utför dem. Detta kan ses som ett exem-
pel på hur kvasi-marknadens regulativa aspekter påverkar utförares 
uppfattningar av sitt handlingsutrymme. Konformitet i förhållande 
till beställningar och biståndsbeslut är en nödvändig förutsättning för 
att hemtjänstutförare skall uppnå legitimitet i relationer till de kom-
munala organisationerna, något som i sin tur är nödvändigt för att få 
tillgång till resurser.  
      
En aspekt som också framträder som begränsande är återkommande 
förändringar i styrningen från den kommunala beställaren. I intervju-
er ges exempel som förändringar i bedömning av tidsåtgång för olika 
insatser, eller införande av nya rutiner för hur utförare förväntas 
dokumentera och redovisa genomfört arbete. Detta skapar upplevel-
ser av instabilitet och brist på arbetsro i verksamheten. En informant 
menar att den kommunala beställaren ofta ändrar förutsättningarna 
för verksamheten och att detta minskar utrymmet för utveckling och 
nyskapande. Verksamheten måste snabbt anpassas till nya krav, vilket 
försvårar möjligheterna till långsiktigt utvecklingsarbete. Som infor-
manten formulerar det: ”Då gör ju också det att den här fantasin, 
kreativiteten, alltså man får koncentrera sig på att se till att kommu-
nen får sitt, om man säger så.”  
      
Vidare uttalas uppfattningar om att styrning från beställarsidan 
bidrar till en form av likriktning som gör det svårare att profilera sig. 
En informant uppger att den kommunala beställaren samlar in och 
sprider goda exempel på hur hemtjänstutförare inom kommunen ar-
betar. Samtidigt som detta kan bidra till att sprida kunskaper som 
innebär att samtliga utförare utvecklas och förbättras, menar infor-
manten att det även gör det svårare att vara bra på något ”eget”. 
Exempelvis uttalas uppfattningar om att det blivit allt vanligare att 
hemtjänstutförare utvecklar demensteam, något informanten beskri-
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ver som ”spridningseffekter”. Informanten undrar vad det då är som 
särskiljer olika utförare från varandra, och hur man ska kunna profil-
era sig. 
 
Styrning från kommunala beställare beskrivs dock inte som den enda 
orsaken till likriktning. I somliga intervjuer uttalas också uppfatt-
ningar om att hemtjänstföretagare imiterar varandra. Sådana 
uppfattningar uttalas av informanter som beskriver sig själva som ny-
skapare och föregångare, t.ex. genom att vara tidiga med att erbjuda 
språk- och kulturanpassad hjälp eller genom att arbeta med kontakt-
mannaskap och genomförandeplaner. De uttrycker att de blir 
imiterade av företagare som etablerat sig senare på marknaden; 
däremot anser de inte själva att de imiterar andra. En informant me-
nar att lagen om valfrihet gjort det betydligt enklare att etablera nya 
företag, och att konkurrenter som vill in på marknaden kan skriva 
ihop ett underlag till kommunen genom att studera hur etablerade 
företag beskriver sina idéer, visioner och arbetssätt. En ”duktig 
administratör” kan samla idéer och uppslag till sin affärsverksamhet 
genom att söka information på Internet om hur andra gör: 
 

Underlaget kan du skaffa dig varifrån som helst. För alla våra upp-
handlingar är ute på Internet. De kan söka sig till olika hemsidor och 
där står ju våra visioner, våra idéer. Om du är en duktig administratör 
kan du nappa på all den här skriften och göra ett bra underlag på hur 
vi hanterar olika rutiner och bestämmelser och föreskrifter. /…/. 
’Varsågod, här är ett företag som också vill leverera den tjänsten.’ 

 
Utifrån min empiri går det inte att dra några slutsatser om huruvida 
utförare imiterar varandra, eller i vilken omfattning detta skulle ske. 
Uttalanden om ”spridningseffekter” och utförare som imiterar 
varandra är dock intressanta i sig själva eftersom de pekar på svårig-
heter i att definiera vad som är nyskapande och innovativt. Idéer om 
profilering inom språk och mångkultur tycks ha fått särskilt stor 
spridning; tidigare studier visar att detta blivit en allt mer populär 
marknadsnisch bland privata hemtjänstutförare, särskilt mindre 
företag (Gavanas 2011; Hjalmarson & Wånell 2013; Thörnquist 2013).  
      
En fråga som kan ställas är i vilken utsträckning nyetableringar inom 
sådana marknadsnischer fortfarande kan uppfattas som nyskapande 
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och innovativa. Denna fråga kan inte ges något entydigt svar utan 
snarare belysas ur olika perspektiv. Som jag diskuterade i kapitel 6 
kan profilering inom mångkulturell verksamhet uppfattas som uttryck 
för socialt entreprenörskap som fyller ett behov hos utlandsfödda 
äldre. Sådana profileringar kan emellertid också bidra till återskapan-
det av stereotypa föreställningar om etnicitet, liksom till skapandet av 
etnifierade marknader som sorterar både äldre och utlandsfödda 
arbetstagare efter etnisk tillhörighet. För arbetstagares del kan detta 
innebära en mer segregerad arbetsmarknad (se Thörnquist 2013). Det 
finns också andra grupper av äldre som är i behov av mer utvecklade 
och specialiserade verksamheter, t.ex. de mest sjuka äldre 
(Tillväxtverket & Tillväxtanalys 2012).76  
 
En annan omständighet som beskrivs som ett hinder för risktagande 
och entreprenörskap är låga ersättningsnivåer. En informant som vid 
intervjutillfället bedrev en småskalig verksamhet berättade om hur 
hon till en början haft visioner om att arbeta på andra sätt än i 
kommunal verksamhet. Informanten uppgav också att hon hade sat-
sat på att expandera till ett större geografiskt område, bl.a. till en 
grannkommun. Verksamheten gick dock med ekonomisk förlust och 
närmade sig konkurs, efter flera år i branschen. En förklaring som 
framförs i intervjun är låga ersättningsnivåer som inte täcker kringtid 
och andra omkostnader för personalens transporter. Informanten 
uttrycker ånger över beslutet att etablera hemtjänstföretag, vilket 
beskrivs som en ”dålig affär”. Företagsetableringen har inte medfört 
den förbättring som hon hoppades på, varken när det gäller möjlig-
heter att påverka den egna arbetssituationen eller verksamhetens 
långsiktiga utveckling. Informanten uppger att hon istället har sämre 
lön och trygghet som företagare, än som anställd inom kommunen:   

                                                
 
76 Tillväxtverket och Tillväxtanalys (2012) lyfter fram ett behov av att utveckla helheter i 
omhändertagandet av patientgrupper och äldre med stora behov, t.ex. genom utveckling av 
sammanhängande vård- och omsorgskedjor mellan hemtjänst och geriatrik. Detta skulle 
innebära möjligheter för kunden/patienten att välja mellan olika tjänstekoncept, istället för 
att enbart välja mellan olika utförarorganisationer. En förutsättning är dock att dagens 
insatsuppdelade system övergår till ett system med sammanhängande tjänsteverksamhet 
och ökade inslag av ersättning utifrån resultat, snarare än utifrån enskilda prestationer för 
sig.  
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Jag tar ut mindre pengar nu, än när jag var anställd inom kommunen. 
Jag jobbar mer, jag har mindre semester. Har inte råd att vara sjuk-
skriven. /…/. Stänger jag det här, jobbar jag aldrig med vård igen. Det 
är jobbigt, det är dåligt betalt, det finns ingen status. Jag vill inte vara i 
den här branschen, jag har fått mitt. /…/. Jag hade en vision och jag 
startade, men det var bara en vision. Det var ingen verklighet.  

 

För att få verksamheten att gå runt ekonomiskt uppger informanten 
att hon själv arbetat som vårdbiträde, samtidigt som hon tagit hand 
om företagsledning. Min tolkning är att den situation som beskrivs i 
intervjun tycks handla mer om självexploatering än om den möjlig-
hetsexploatering som företagande och entreprenörskap brukar för-
knippas med (jfr Sundin & Tillmar 2008). De konsekvenser som 
informanten ser för sin egen del handlar inte bara om sorti ur företa-
gandet, utan också om sorti ur vård- och omsorgsbranschen överhu-
vudtaget. Detta kan ställas i relation till de positiva förhoppningar 
som uttrycks när det handlar om kvinnors företagande inom vård och 
omsorg, vilka jag beskrev i kapitel 1. Bättre möjligheter för kvinnor att 
använda sin kompetens, stärka sitt inflytande och förbättra sina 
arbetsvillkor har i den politiska debatten framförts som ett argument 
för konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.  
      
Uppfattningar om låga ersättningsnivåer som försvårar långsiktig 
drift och kvalitetsutveckling är ett återkommande inslag i intervjuer 
med företagare som uttrycker entreprenöriella idéer. En informant 
beskriver ett dilemma som handlar om att ersättningen inte räcker för 
att leverera enligt avtal och samtidigt gå med lönsamhet; det är enligt 
hans resonemang en omöjlig ekvation. Han menar också att detta kan 
ses som en bidragande förklaring till ett fenomen som handlar om 
”tidsfusk” och som innebär att utförare inte ger all den tid till äldre 
som de har beviljats. Istället uppger informanten att det finns utförare 
som använder delar av denna tid för att skapa lönsamhet i verksam-
heten, t.ex. genom att förflytta sin personal. Uppfattningar om att 
tidsfusk förekommer i branschen uttalas också i andra intervjuer.  
      
Somliga informanter uttrycker också en tvekan inför framtiden som 
hemtjänstföretagare, mot bakgrund av ekonomiska svårigheter. Ett 
exempel är en informant som å ena sidan beskriver en vilja att fort-
sätta arbeta entreprenöriellt och att utveckla verksamheten, men som 
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å andra sidan beskriver hur motivationen och arbetslusten minskar 
när ekonomiska bekymmer tar överhanden. Enligt informanten har 
det inte funnits utrymme att arbeta med utveckling och förbättring av 
omsorgen i den utsträckning som ledningen velat, då svårigheter att 
gå runt ekonomiskt till den ersättning som kommunen ger inneburit 
att fokus fått läggas på att kostnadseffektivisera verksamheten. Hon 
uppger att det är precis så verksamheten går ihop ekonomiskt och 
undrar hur man ska orka fortsätta när det inte finns någon ”morot”.  
      
De omständigheter som beskrivits ovan pekar på att kvasi-marknader 
för hemtjänst präglas av villkor som påverkar förutsättningarna för 
innovationer och entreprenörskap, t.ex. när det kommer till former 
för biståndsbedömning och ersättningsvillkor. Denna tolkning stärks 
av liknande observationer som gjorts i andra undersökningar. Till-
växtverket och Tillväxtanalys (2012) konstaterar flera hinder för 
nytänkande och entreprenörskap inom omsorgsföretag. Till dessa hör 
återkommande och drastiska förändringar i villkoren för utförare, 
låga ersättningar som inte täcker kostnader för nya arbetssätt, samt 
insatsuppdelade system med strikta definitioner av vilka tjänster som 
får utföras. Studier visar att privata hemtjänstutförare profilerat sig 
inom enstaka nischer som språk och mångkultur samt demens, men i 
övrigt beskrivs förnyelsen som begränsad (Hjalmarson & Wånell 
2013; Svensson & Edebalk 2006, 2010).  
 
 

8.3 Individanpassning  
 
Den tredje affärsidén handlar om att satsa på individanpassning. 
Vikten av individanpassning är ett ideal som återkommer i intervju-
erna, oavsett vilken inriktning som informanterna beskriver i övrigt. 
Det handlar exempelvis om att låta kunden flytta på städningen till en 
annan dag, eller byta ut hjälp med städning mot hjälp med promenad 
vid något tillfälle. Somliga informanter betonar dock vikten av 
individanpassning särskilt starkt och beskriver det som utmärkande 
för sina verksamheter. Argumenten handlar om kundens rätt till 
självbestämmande i sitt eget hem, och om den enskildes rätt att bli 
bemött som en unik individ. I detta sammanhang antar föreställ-
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ningar om åldrande och äldre som beroende klienter en underordnad 
betydelse. Istället framträder individen och dennes preferenser, eller 
den suveräna konsumenten, som en central utgångspunkt. Synen på 
uppdraget handlar om att leverera en hjälp som bemyndigar och som 
ger utrymme för den enskildes självbestämmande.  
      
Detta synsätt framträder bl.a. i en intervju med en informant som be-
skriver idéerna bakom personlig assistans som en förebild för verk-
samheten. Enligt informanten innebär detta att kunden bestämmer 
”allt”; personalens roll är att stötta den enskilde i att upprätthålla och 
utveckla sina förmågor. ”Vi försöker göra på samma sätt. Att man all-
tid har samma personal, att man alltid lyssnar till personen, vad de 
vill göra, hur de vill göra. Det är kunden som bestämmer allt. Vi är 
bara där och assisterar.” Informanten uppger att hon inte ser ålder-
dom som något speciellt i sig, och att den ena äldre inte är den andra 
lik:  
 

Jag tror man måste tänka på att se personen, och inte tänka ’kvinna, 
man, äldre, ung’. Utan personen som finns i dig. Vad finns i dig, vad 
är det du vill? Vad är det som du tycker är intressant? Och inte hur jag 
tycker, eller hur grannen, eller hur de andra tycker. 

 
I linje med detta menar informanten även att individers uppfattning 
om vad som är livskvalitet eller god kvalitet inom hemtjänsten kan 
uppvisa stora variationer. En individ kan uppfatta sociala och fysiska 
aktiviteter som livskvalitet, medan någon annan föredrar att stanna 
inomhus och se på tv hela dagen. Och, som informanten frågar sig: 
”Vem har rätt och fel?” Enligt detta resonemang går det inte att slå 
fast någon allmän standard för hur tjänsten skall levereras som kan 
antas gälla för alla som tar emot hjälp.   
      
Ett exempel på individanpassning är att bjuda på ”det lilla extra”. En 
informant uppger att hon låter personalen hjälpa de äldre även med 
sådant som inte beviljats, med motiveringen att det är den person 
som tar emot hjälpen som är den primära kunden och att företaget 
arbetar efter kundernas behov. Det kan handla om att inte ta betalt 
för tilläggstjänster som extra städning, utan istället bjuda på detta. 
Mot bakgrund av problematiken kring tidsbrist som beskrivits i kapi-
tel 7, kan det förefalla paradoxalt att somliga företagare uppger sig 
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bjuda på hjälp som inte ingår i biståndsbeslutet – det vill säga extra 
tid. Att detta är möjligt förklarar informanten med att det ibland upp-
står ”tillgodotimmar” som kan användas. Det kan handla om att 
vuxna barn med kort varsel hämtar en förälder, som annars hade be-
hövt besök från hemtjänsten, för en helg på landet. Informanten upp-
ger att hon då ger personalen ledigt, med förbehållet att de istället får 
ge den tid som inbesparats vid ett senare tillfälle – t.ex. i form av hjälp 
med ett läkarbesök.  
 

Vi får inte betalt för att vi åker med de äldre till läkarbesök och sådant 
där, sitter där, och hjälper dem tillbaka. Men det gör vi ändå. /…/. Vi 
gör såhär, att till exempel om barnen hjälper mamman i helgen, så vet 
vi att vi skulle ha gått dit och hjälpt till i fyra timmar. Det har vi till-
godo. Det vet personalen. Så då får de hjälpa kunden med något annat. 

 
Informanten uppger vidare att detta leder till fler kunder, då ryktet 
sprids om att företaget arbetar på detta sätt. Denna form av individ-
anpassning kan således fungera som en ekonomiskt lönsam strategi.  
 
Uttalanden om extratjänster pekar mot att det finns olika krafter på 
hemtjänstmarknaden, som verkar i olika riktningar. Utvecklingen 
mot en uppgifts- och tidsorienterad hemtjänst kan leda till minskad 
flexibilitet och prioritering av det mest nödvändiga, samtidigt som 
konkurrensutsättningen och risken att bli bortvald ökar pressen på 
utförarna att erbjuda ”det lilla extra” – till exempel i form av en 
gratistjänst. Svensson och Edebalk (2006) gör en liknande observat-
ion i en kvalitativ studie av kundval inom äldreomsorgen i två svenska 
kommuner. De noterar att vissa utförare erbjuder gratistjänster och 
att detta sannolikt kommer att bli viktigare i takt med att 
konkurrensen ökar.77 En senare studie av Gavanas (2011) visar också 
att utförare på kundvalsmarknader inom hemtjänst utför gratistjäns-
ter som ett sätt att hävda sig i konkurrensen.   
 

                                                
 
77 Studien bygger på intervjuer med både kommunala och privata utförare i de berörda 
kommunerna, samt tjänstemän. Det framgår inte om gratistjänster enbart utförs av privata 
hemtjänstutförare, eller även kommunala (Svensson & Edebalk 2006).  



272 
 
 

Förekomsten av gratistjänster kan i detta sammanhang tolkas på olika 
sätt. Det kan betraktas som uttryck för situations- och individanpass-
ning i termer av omsorgsrationalitet, men även som uttryck för en 
ekonomiskt rationell konkurrensstrategi. En fråga som kan ställas är 
hur strävan mot en sådan flexibilitet och kundanpassning påverkar 
personalens arbetsvillkor. Risken är att kraven på flexibilitet leder till 
ökad stress, om gratistjänster pressas in i ett redan tidspressat 
schema.  
 
 

8.3.1 Motsättningar kring självbestämmande 
 
När informanter beskriver sina idéer för verksamheten, ger de också 
uttryck för olika ideal om vad som bör känneteckna den hjälp som 
ges. Dessa ideal innefattar också föreställningar om dem som tar emot 
hjälpen. Tidigare i detta kapitel har jag beskrivit ett omsorgsideal som 
kretsar runt skapandet av trygghet och värdighet för en klient som 
befinner sig i beroendeställning. I jämförelse med detta mer uttalade 
ideal, är idealet om hjälp som bemyndigar mindre konkret till sitt 
innehåll. Där det förstnämnda idealet kretsar runt nyckelord som 
”kontinuitet”, ”empati” och särskilda aktiviteter som matlagning, 
framstår idealet om bemyndigande som svårare att fylla med innehåll 
– helt enkelt eftersom innehållet i den hjälp som skall levereras, 
liksom uppfattningen om kvalitet, anses variera beroende på olika 
preferenser och behov hos olika individer. 
      
En förståelse av uppdraget som innebär bemyndigande av äldre kan 
dock hamna i ett motsägelsefullt förhållande till biståndsbeslut som 
på förhand anger vilka insatser som skall genomföras. Dessa motsäg-
elser speglas i uttalanden från informanter. En informant uppger 
exempelvis att kunden har stora möjligheter till självbestämmande i 
verksamheten, t.ex. när det handlar om att besluta över vad som ska 
göras i hemmet, hur det ska göras och vem som skall göra det. Kun-
den inom hemtjänsten jämförs med kunden på ICA; enligt informan-
tens beskrivning finns det ingen större skillnad, utan de båda 
kunderna kan bestämma i ungefär samma utsträckning. Informanten 
uppger samtidigt att hon fått insistera på detta kundbegrepp i dis-
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kussioner med biståndshandläggare, då de senare menat att kunden 
inom hemtjänsten inte kan välja på samma sätt som en kund på ICA.  

 

Om du är kund och går på ICA, då väljer du vad du ska köpa. Då menar 
biståndshandläggare, att man inte riktigt kan göra det i den här verk-
samheten. Men jag tycker att man kan få göra det, om man vill. Man 
väljer sin personal, man väljer vad som ska göras, hur det ska göras, 
och när det ska göras. Det är därför det blir ’kund.’ 

 

Samtidigt uppger informanten att företaget utför det som är beställt, 
t.ex. när det gäller hjälp med ledsagning till olika aktiviteter. Om en 
äldre person beviljats hjälp med ledsagning ett antal timmar till 
läkare så blir det ledsagning just till läkare, och inte till exempelvis 
kultur- och fritidsaktiviteter. ”Då går vi med den personen till läkare, 
då tar vi inte kultur- och fritidsaktiviteter. För den personen har inte 
det.”  
      
Principer som handlar om valfrihet och självbestämmande för äldre 
kan också komma på kollisionskurs med demokratiska värden som 
handlar om lika möjligheter i arbetslivet, oavsett faktorer som kön 
och etnisk bakgrund. En informant berättar att kundens rätt till själv-
bestämmande kan styra bemanningen av olika ärenden. Om kunden 
exempelvis inte vill ha hjälpen utförd av en person med visst etniskt 
ursprung, så menar informanten att detta är ett önskemål som måste 
respekteras. Argumentet är att kunden har rätt att bestämma i sitt 
eget hem. Informanten anser att det då inte handlar om rasism:  
 

- (Informant) Vi måste få en uppfattning om vad de vill ha. För det 
finns ju personer som säger ’kom inte med någon från Eritrea här!’ Då 
kommer inte vi med det. I det här fallet kan de säga precis vad de vill. 
Då tycker jag att de har rätt till det, för det är ändå deras hem.  
- (Intervjuare) Ja… det där kan ju bli en lite känslig fråga kan jag 
tänka mig, om det är någon som absolut inte vill ha någon med 
utländsk bakgrund eller… 
- (Informant) Då får de inte det. Jag tycker, i det här fallet handlar det 
inte om rasism. Det handlar om – i ditt hem är det du som 
bestämmer. 

  

Informantens argumentation vilar på en tankegång om hemmets 
betydelse som en privat sfär där den enskilde har möjlighet att dra sig 
tillbaka, och om den enskildes rättigheter att avgöra vilka utomstå-
ende som skall släppas in i denna sfär. Denna argumentation är för-
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enlig med rådande samhällsideologier om valfrihet och konsument-
makt, även om LOV i sig inte ger den enskilde rätt att välja vilken per-
sonal som skall utföra insatserna utan endast utförarorganisation. I 
enlighet med talesättet ”kunden har alltid rätt”, skulle essensen i re-
sonemanget kunna formuleras på följande sätt: ”Kunden har alltid 
rätt – inte minst i sitt eget hem.”  
 
Detta illustrerar dels den komplexitet som finns i att bedriva offentligt 
finansierade välfärdsverksamheter i människors hem, dels hur företa-
gande och entreprenörskap kan befinna sig i skärningspunkten 
mellan flera olika samhällskrafter samtidigt – något som skapar mot-
sättningar och dilemman (jfr Bourne 2010). Hemtjänstutförare kan 
t.ex. hamna i ett spänningsfält mellan motstridiga diskurser om 
mångfald och lika rättigheter i arbetslivet å ena sidan, och valfrihet 
och konsumentmakt å andra sidan. Andersson (2010) visar att för-
hållandet mellan valfrihet och mångfald kan vara komplext och po-
tentiellt motsättningsfullt när det kommer till kundvalssystem inom 
hemtjänst. Ledningens strävan mot mångfald och jämställdhet på en 
arbetsplats inom hemtjänsten kan begränsas av äldres valfrihet, t.ex. 
om en kund vägrar ta emot hjälp från män eller anställda med in-
vandrarbakgrund. Omvänt kan äldres valfrihet inskränkas som en 
följd av ledningens strävan mot mångfald och jämställdhet.  
 
 

8.4 Sammanfattning och avslutning 
 
I detta kapitel har jag gjort en åtskillnad mellan olika affärsidéer, 
baserat på hur hemtjänstföretagare beskriver sina verksamheter och 
konkurrensstrategier samt vilka värden de förknippar med 
företagandet. De tydligaste skillnaderna framträder mellan företagare 
som beskriver en traditionell, småskalig inriktning och företagare som 
uttrycker en vilja att exploatera nya möjligheter. De senare ställer sig 
tvekande till förvaltning av det traditionella och ser gärna expansion 
av sina verksamheter. Företagare som driver småskaliga och lokalt 
baserade verksamheter uttrycker inte samma intresse för risktagande 
och uppbrott mot det traditionella; de beskriver snarare enkelhet eller 
”vanlig, traditionell hemtjänst” som utgångspunkt. Småskaligheten 
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framträder som en förutsättning för att kunna behålla kontrollen över 
verksamheten och de sociala värden som förknippas med företagande.  
      
Jag menar att dessa olika idéer kan tolkas som uttryck för traditionellt 
småföretagande respektive entreprenörskap. Denna analys ansluter 
till argument från andra forskare som menar att småföretagande och 
entreprenörskap inte automatiskt bör likställas med varandra. En 
skillnad som Nilsson (2003) pekar på är att småföretagare eftersträ-
var förutsägbarhet och stabilitet, medan entreprenörer intresserar sig 
mer för tillväxt, risktagande och innovation (se även Hjorth & 
Johannisson 1998; Sundin 2004). Skillnaden mellan traditionellt 
småföretagande och entreprenörskap är emellertid flytande, inte ab-
solut. En person kan grunda en affärsverksamhet som till början är 
innovativ och risktagande, men som efter en tid inriktas mer mot 
stabilitet och förvaltning av existerande verksamhet – eller vice versa.  
 
Med tanke på entreprenörskapets positiva laddning kan det också 
vara på sin plats att påpeka att jag inte lägger någon värdering i 
distinktionen mellan traditionellt småföretagande och entreprenör-
skap, i termer av att det senare skulle vara ”bättre” eller mer önskvärt. 
Poängen är snarare att peka på kvalitativa distinktioner när det kom-
mer till företagandets subjektiva mening. För både småföretagare och 
entreprenörer erbjuder företagandet – åtminstone i teorin – en 
möjlighet att skapa något eget och att uttrycka sig själv, som chef och 
ledare eller som föregångare och innovatör.  
 
I min empiri framstår dock möjligheterna att förverkliga verksam-
hetsidéer som större för informanter som driver småskaliga och 
traditionella verksamheter. En bidragande förklaring kan vara att 
dessa verksamheter bedrivs inom ramen för etablerade former, vilka 
uppfattas som legitima i den kommunala beställarens ögon. Mark-
nadslogiken konkurrerar inte med den välfärdsbyråkratiska logiken 
utan har anpassats till denna. Bland entreprenörer som berättar om 
en vilja att prova nya idéer och utveckla verksamheten finns upplevel-
ser av hinder för detta, såsom detaljerad styrning och återkommande 
förändringar från beställaren samt låga ersättningsnivåer. Somliga ut-
trycker också att detta påverkar deras vilja att fortsätta driva hem-
tjänstföretag på ett negativt sätt.  
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I kapitlet har jag också beskrivit hur traditionella omsorgsideal och 
föreställningar om beroende klienter utmanas av uppfattningar om 
suveräna konsumenter (se även Vabø 2003). Detta kan förstås utifrån 
det förhållandet att hemtjänstföretagare agerar på två olika arenor 
eller i två olika sfärer samtidigt: omsorgssfären och marknadssfären. 
”Kunden i centrum” har olika betydelser i de olika sfärerna. I 
omsorgssfären som kretsar runt den beroende klienten förstås 
uppdraget utifrån följande frågeställning: Vad behöver individen? 
Detta perspektiv kan tolkas som uttryck för en mer omfattande, 
normativ diskurs som formats av de professioner och yrkesgrupper 
som är verksamma inom äldreomsorgen (jfr Wreder 2005). I 
marknadssfären som kretsar runt den krävande konsumenten förstås 
uppdraget istället utifrån denna frågeställning: Vad vill individen?  
 
Med utgångspunkt i detta har jag urskilt två grundläggande synsätt på 
uppdraget som hemtjänstutförare: Att ge en hjälp som skapar 
värdighet och trygghet, samt att ge en hjälp som bemyndigar äldre. I 
båda synsätten framträder individ- och situationsanpassning som ett 
kriterium för god kvalitet inom hemtjänsten. Individ- och 
situationsanpassning har dock olika betydelser. När det handlar om 
”hjälp som skapar värdighet och trygghet” bygger individ- och 
situationsanpassning på att ledning och anställda lever sig in i hur en 
person som befinner sig i en beroendeställning upplever sin tillvaro. 
Utgångspunkten här är alltså en relation där klienten befinner sig i 
beroendeställning till utföraren. De situationer som beskrivs när 
denna anpassning gör sig gällande handlar om grundläggande behov 
hos den som är beroende: att snabbt få hjälp när man har larmat, att 
få hjälp med personlig hygien på ett sätt som inte kränker den 
personliga integriteten, osv.  
      
När det rör sig om hjälp som bemyndigar innebär individ- och 
situationsanpassning inte främst att leva sig in i situationen för en 
person som befinner sig i beroendeställning, utan att anpassa hjälpen 
till de krav eller önskemål som individen uttrycker. Det kan handla 
om att hjälpa till med något som inte ingår i beställningen eller låta 
kunden avgöra vilka anställda som skall besöka hans eller hennes 
hem. Informanter uttrycker samtidigt en medvetenhet om vikten av 
ett gott rykte och av att tillmötesgå önskemål, eftersom risken finns 
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att annars bli bortvald. Här tycks beroenderelationen bli den om-
vända: utföraren hamnar i ett beroendeförhållande till konsumenten, 
för att kunna finnas kvar på marknaden. I båda perspektiven fram-
ställs hjälp som bygger på hög grad av förhandsstyrning, samt snäva 
tidsramar, som alltför icke-flexibel och som exempel på dålig omsorg.  
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9 Paradoxernas marknad – slutsatser och diskussion  

 
I detta kapitel har det blivit dags att sammanfatta studiens resultat 
och slutsatser. Detta gör jag i tre steg. Inledningsvis diskuterar jag hur 
hemtjänstföretagande kan ses som uttryck för olika rationaliteter på 
individnivå, samtidigt som det är ett företagande som också utmärks 
av ett antal motstridiga drag eller paradoxer. Dessa paradoxer uppstår 
i mötet mellan de politiska förväntningarna på kundvalsmarknader 
och de institutionella och ekonomiska villkor som präglar verksam-
heten inom hemtjänst. Därefter lyfter jag upp problematiken kring 
tillitsbrist som ett centralt resultat för fördjupad diskussion. Kapitlet 
avslutas med en summering av avhandlingens kunskapsbidrag och 
förslag till fortsatt forskning. 
 
 

9.1 Motstridigt företagande på en motsägelsefull marknad 
 
Denna studie visar att hemtjänstföretagande kan ses som uttryck för 
olika värden och mål på individnivå. Det är ett företagande som rym-
mer målinriktade och ekonomiska, likaväl som expressiva och 
omsorgsorienterade, rationaliteter. Skälen för att etablera hem-
tjänstföretag är mångfacetterade och påverkas av de sammanhang 
som individer ingår i; socialt, organisatoriskt, yrkesmässigt. En slut-
sats är därför att enkla dikotomier, som push/pull eller 
egoism/altruism, ger en bristande förståelse när det kommer till mo-
tiv för att starta och driva hemtjänstföretag. Professionsbaserade 
normer om hur vård och omsorg bör bedrivas, samt en strävan efter 
inflytande och beslutsutrymme, har påverkat personer som har en 
yrkesbakgrund inom vård och omsorg och som tidigare varit anställda 
inom stora organisationer att starta eget. För dessa informanter 
tycktes marknaden och lagen om valfrihet ge det utrymme som den 
hierarkiska organisationen inte gav. Dessa personer har både pressats 
och lockats till företagande, dvs. det har handlat om både ”push” och 
”pull”. För informanter som inte har en yrkesbakgrund inom vård och 
omsorg framstod lagen om valfrihet som en möjlighet att byta 
inriktning i livet och att utforska nya möjligheter till entreprenörskap, 
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genom etablering i en ny bransch. Även för dessa informanter handlar 
det om kombinationer av push- och pullfaktorer.  
      
Oavsett informanternas yrkesmässiga bakgrunder framträder en öns-
kan som handlar om att skapa något eget; om än i samspel med cen-
trala aktörer i de omgivande nätverken. Gemensamt för infor-
manterna är att de inte enbart gått in som finansiärer och som ägare 
eller delägare, utan varit ledande i uppstarten och etableringen av fö-
retagen. De har deltagit i formandet och arbetar själva som ledare i 
den dagliga verksamheten. För dessa informanter ligger företagandets 
mening i möjligheterna att skapa en stimulerande arbetssituation och 
att utveckla och uttrycka sig själva – som professionella yrkesutövare, 
ledare och/eller entreprenörer. Som jag diskuterade i kapitel 4 är 
marknaden inte enbart en mekanism som allokerar priser och materi-
ella nyttigheter. Det är också en institution som genererar symboliska 
värden, såsom status och prestige, och som ger marknadens aktörer 
möjligheter att skapa och uttrycka identiteter (Aspers 2011b). Delta-
gande i marknadsinstitutionen, t.ex. genom företagande eller löne-
arbete, är därför inte bara ett uttryck för vad individer vill ha utan 
också för vad de är eller vill vara (Friedland & Alford 1991). 
      
En slutsats är också att hemtjänstföretagande utmärks av ett antal 
motstridiga och svårförenliga drag, eller paradoxer, som kan härledas 
till grundläggande institutionella och ekonomiska förutsättningar. 
Enligt de politiska intentionerna bakom lagen om valfrihet förväntas 
utförare som etablerar sig i kundvalssystem att bidra till ökad mång-
fald genom utveckling av nya tjänster och arbetssätt. Utförare för-
väntas konkurrera genom kvalitet istället för genom pris, t.ex. genom 
att utforma sina tjänster på ett sätt som är lyhört och flexibelt i för-
hållande till den enskilde medborgaren. Därmed förväntas medbor-
gare få ökat inflytande över den vård och omsorg som ges, dvs. mer av 
konsumentmakt. Lagen om valfrihet har beskrivits som särskilt lämp-
lig när syftet med konkurrensutsättningen är att ”flytta makt från 
politiker till medborgare, att öka valfriheten och inflytandet för 
brukarna och att främja en mångfald av utförare” (SOU 2008:15, s. 
16). Kundvalsmarknader inom hemtjänst förväntas således uppnå de 
fördelar som vanligtvis brukar förknippas med marknader, såsom 
innovationsförmåga, dynamik och flexibel tjänsteproduktion. 
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Företagare som etablerar sig på dessa marknader förväntas 
följaktligen delta i dessa förändringsprocesser.  
      
En paradox är att hemtjänstföretagare förväntas bidra till valfrihet 
och inflytande för den enskilde individen eller ”konsumenten”, 
samtidigt som det är kommunala myndighetsutövare som fattar 
beslut om insatser och därmed konsumtionen. Kommunernas sätt att 
tillämpa socialtjänstlagen och att utforma bistånd inom hemtjänsten 
påverkar handlingsutrymmet för både äldre och hemtjänstföretagare. 
Biståndsbeslut som på förhand preciserar vilka insatser som skall 
genomföras kringskär möjligheterna att påverka hjälpens innehåll.   
Institutionella villkor har således en central betydelse på hem-
tjänstmarknader. Dessa kvasi-marknader har konstruerats inom 
ramen för välfärdsbyråkratin; en institutionell ordning som präglas av 
andra handlingslogiker, än dem som kännetecknar kapitalistiska 
marknader. Inom välfärdsbyråkratier tillämpas en logik som handlar 
om att inordna medborgares individuella behov i rutiner och proce-
durer som är förenliga med legalt reglerade myndighetsuppdrag och 
hierarkiska beslutsmodeller (Lindqvist 2000). Bistånd till hemtjänst 
beviljas på grundval av kommunens lagstadgade ansvar för individer 
som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 
annat sätt; inte på grundval av ett konsumentskap som innebär att 
individen själv beslutar om vad som skall konsumeras.   
 
Samtidigt har välfärdstjänster som omsorg en komplex karaktär. 
Människors behov av vård och omsorg kan vara oförutsägbara och 
förändras över tid. Utförares möjligheter att efterhand justera hjälpen 
till individuella och varierande behov begränsas dock av detaljerade 
beställningar som anger vilka insatser som skall genomföras och vil-
ken tid som beviljats. Myndighetsutövning kan inte läggas ut på pri-
vata utförare. Utökade insatser, eller andra typer av insatser, kräver 
därför ett beslut i den kommunala organisationen. 
      
Ett argument för införandet av specialiserad biståndshandläggning 
med preciserade biståndsbeslut har varit att stärka rättssäkerheten 
för den enskilde (se kapitel 2). En oavsedd konsekvens är dock att 
uppdelningen mellan beställning och utförande också har bidragit till 
att skapa ett mer byråkratiskt och inflexibelt system. Ett problem som 
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beskrivs i intervjuer med hemtjänstföretagare är att biståndshandläg-
gare inte följer upp biståndsbeslut i tillräckligt hög utsträckning, för 
att säkerställa att de motsvarar äldres behov. Paralleller kan dras till 
tidigare studier som beskriver en liknande problematik kring uppfölj-
ning. Brist på resurser och ett stort antal ärenden, liksom ökad admi-
nistrativ arbetsbörda som en följd av kundvalet, kan minska 
biståndshandläggares möjligheter till uppföljning av beviljade insat-
ser (Edebalk & Svensson 2005; Norman 2010; Winblad et al. 2009).  
      
Byråkrati och gränsdragningar mellan organisationer kan således 
minska hemtjänstföretagares möjligheter att tillmötesgå individuella 
och skiftande behov på ett flexibelt sätt. Något som förstärker denna 
problematik ur hemtjänstföretagares perspektiv är att biståndshand-
läggare reagerar med misstro när företagare tar kontakt för att upp-
märksamma dem på behov av uppföljningar och utökade insatser. 
Detta kan relateras till ett särdrag som kännetecknar hemtjänstföre-
tagande och som handlar om ett spänningsfält mellan misstroende 
och förtroende i relationer till beställarsidan. Problematiken kring 
misstro kan betraktas som inbyggd i beställare- och utförarmodellen 
som sådan och därmed som en form av institutionaliserad intresse-
konflikt; beställaren har ett intresse av att begränsa de offentliga ut-
gifterna, medan utförare har ett intresse av att öka intäkterna (jfr 
Szebehely 2003a; Thorsen 2003).  
 
Brittiska forskare (Mannion & Smith 1998) skriver att förtroendefulla 
relationer mellan finansiärer och producenter har betydelse för 
möjligheten att driva välfärdstjänster på ett effektivt och kvalitets-
utvecklande sätt på kvasi-marknader. Enligt omsorgsforskning är det 
personalens möjligheter att justera innehållet i hjälpen till äldres 
dagsform och skiftande behov som är utmärkande för kvalitet och för 
ett omsorgrationellt handlande. Misstro från beställarsidan kan i 
detta perspektiv få negativa konsekvenser för hemtjänstutförares 
möjligheter att utföra uppdraget på ett flexibelt och kvalitetsinriktat 
sätt.  
      
Som jag beskrev i kapitel 7 är detta emellertid en komplex problema-
tik. Misstro från beställarsidan kan vara befogad för att hindra 
okontrollerad resurstilldelning och missbruk av tid. Skapandet av 
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kundvalsmarknader ändrar inte på det grundläggande förhållandet 
att de kommunala organisationerna kvarstår som huvudmän för 
äldreomsorgen, med ansvar för att offentliga skattemedel används 
som avsett och att offentliga tjänster håller förväntad omfattning och 
kvalitet. Tidigare studier har också pekat på risker för att oseriösa 
aktörer etablerar sig på hemtjänstmarknader, som en följd av låga in-
trädesbarriärer (Bergman & Jordahl 2014; Thörnquist 2013). Hur 
dessa marknader kan regleras på ett sätt som samtidigt skapar ut-
rymme för professionellt yrkesutövande är en central frågeställning 
för kommuner som infört eller kommer att införa kundvalssystem.  
  
Det är också en paradox att hemtjänstföretagare förväntas konkurrera 
med kvalitet, i den mån som de samtidigt verkar inom ett rational-
iserat och tidspressat system. Otillräckliga tidsbedömningar i 
biståndsbeslut, samt låga ersättningsnivåer som inte tar hänsyn till 
”kringtid”, har i denna studie beskrivits som ett hinder för att utföra 
uppdrag med kvalitet av hemtjänstföretagare. Medan den första para-
doxen som jag beskrev ovan huvudsakligen relaterar till byråkrati och 
organisatoriska avstånd, kan denna relateras till ekonomiska förhål-
landen och villkor. Även i detta avseende kan paralleller dras till tidi-
gare studier. Norman (2010) skriver, i en rapport som grundar sig på 
dialogseminarier med biståndshandläggare i Stockholms stad, att be-
gränsningar i den kommunala budgeten kan göra det svårare för 
handläggare att göra individuellt anpassade behovsbedömningar. I 
praktiken kan det bli biståndshandläggare som får svara för priorite-
ringarna när resurserna är begränsade, t.ex. genom kortare och mer 
restriktiva insatser. Jag menar att detta i sin tur kan påverka hem-
tjänstutförares möjligheter att utföra uppdragen på ett kvalitativt sätt. 
Studier och utvärderingar av kundvalsmodeller beskriver vidare en 
problematik som handlar om låga ersättningsnivåer inom hemtjänst-
en (Charpentier 2004; Hjalmarson 2006; Konkurrensverket 2013; 
Svensson & Edebalk 2010).  
 
I denna studie har jag beskrivit hur hemtjänstföretagare själva bidrar 
till tidspress och rationalisering. Eftersom de inte kan påverka 
lönsamheten genom priset på sina tjänster, återstår det att påverka 
kostnaderna i verksamheten. Det är huvudsakligen i effektiviserings-
strategier som handlingsutrymme finns. Hemtjänsten är en 
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arbetsintensiv verksamhet och personalen utgör en stor kostnad. De 
strategier som hemtjänstföretagare kan använda för att sänka kostna-
derna är att minimera kringtider, öka arbetstempot och använda per-
sonalen så maximalt som möjligt. Flexibel bemanning används som 
en strategi för att hantera fluktuerande kundunderlag, t.ex. genom 
timanställda som är lättare att anlita vid behov. Personalkontinuitet 
och ekonomisk effektivitet framstår i detta sammanhang som svårför-
enliga principer. Om en person som tar emot hemtjänst läggs in på 
sjukhus en period är det t.ex. inte säkert att han eller hon kan få till-
baka sin tidigare kontaktman vid hemkomst, eftersom luckor i arbets-
scheman snabbt måste fyllas med nya ärenden. Strävan efter ekono-
misk effektivitet kan således påverka både personalkontinuitet och 
anställningstrygghet i negativ riktning.  
       
I det inledande kapitlet beskrev jag hur de förhoppningar och 
farhågor som uttryckts i debatten om välfärdsföretagande förenas av 
ett antagande om att företagaren i stor utsträckning kan förstås som 
en individuell aktör. Denna aktör antas besitta kraften att förändra, 
till det bättre eller sämre. Tillspetsat uttryckt framställs företagare 
inom välfärden som ”välfärdens hjältar” eller ”vinstbusar”. Tilltron till 
betydelsen av individers handlingar och motiv kan möjligtvis ses som 
ett uttryck för mer övergripande individualiseringsprocesser.  
 
Denna studie pekar dock på att det finns faktorer som inte enbart 
eller främst har med individuella motiv att göra. Ett uttryck för det är 
att somliga informanter uppger att de inte kan erbjuda en så god om-
sorg eller så goda arbetsvillkor som de skulle vilja. I ett tidspressat 
omsorgssystem innebär det ekonomiska förluster att låta personalen 
stanna kvar hos en äldre person längre stunder än vad företaget får 
ersättning för. Den formella rationalitet som präglar marknads-
institutionen skapar ett ekonomiskt sätt att se på människor och 
mänskliga behov. En alltför stark press på instrumentellt handlande 
kan emellertid skapa inre konflikter hos enskilda företagare, som inte 
anser sig kunna leva upp till normer och värden om hur vård och om-
sorg bör bedrivas. I förlängningen kan detta påverka viljan att stanna 
kvar i branschen som hemtjänstföretagare på ett negativt sätt.  
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Konflikter kan också uppstå mellan en önskan att arbeta nyskapande 
och att uppleva sig sakna utrymme för detta. Detaljstyrning från be-
ställarsidan, liksom låga ersättningsnivåer, framträder i denna studie 
som hinder för innovativt företagande eller entreprenörskap inom 
hemtjänst. Fokus flyttas från verksamhetsutveckling till att gå runt 
ekonomiskt, bl.a. genom tidsmätningar, och att anpassa verksam-
heten till förändringar i styrning från den kommunala beställaren. 
Även detta kan påverka viljan att stanna kvar i branschen som hem-
tjänstföretagare i negativ riktning.  
      
Resultaten är dock inte entydiga. Småföretagare som driver lokala 
verksamheter med traditionell inriktning upplever inte motsättningar 
i samma utsträckning, som expanderande och entreprenöriellt orien-
terade företagare gör. För de förstnämnda har företagandet snarare 
medfört möjligheter att uppnå personliga mål om en friare och mer 
stimulerande arbetssituation, liksom möjligheten att leda en verk-
samhet på ett sätt som stämmer överens med värderingar om hur om-
sorg bör bedrivas och ledarskap utövas. Huruvida kundvalsmodeller 
är positiva för egenföretagande inom hemtjänst kan således ges skif-
tande svar; denna studie pekar på varierande utfall och konsekvenser 
på individnivå. Det kan vara en framgångsrik konkurrensstrategi att 
bevara traditioner och förvalta en etablerad verksamhet, istället för 
att expandera och att utveckla nya profiler.  
      
Studien visar också att hemtjänstföretagare utvecklar olika förhåll-
ningssätt i relation till de yttre förutsättningar som de möter. Hand-
landet är således institutionellt begränsat, men inte determinerat. 
Dessa förhållningssätt riktas mot biståndshandläggare respektive 
äldre och/eller anhöriga. En förtroendeskapande strategi som kan 
användas i relation till biståndshandläggare är att lämna information 
om minskade hjälpbehov hos äldre. Ett annat förhållningssätt handlar 
snarare om att hjälpa till med sådant som inte ingår i beställningen 
från biståndshandläggaren, t.ex. bjuda på tilläggstjänster som extra 
städning. Detta förhållningssätt riktas mot äldre och/eller anhöriga 
och kan liknas vid det som Kirchhoff & Karlsson (2012) beskriver som 
“expansion of output”: ett agerande som innebär att anställda gör 
motstånd mot ledningens kontroll över arbetsprocessen. I min studie 
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kan sådant agerande förstås som hemtjänstföretagares motstånd mot 
offentlig styrning och kontroll över innehållet i verksamheten.  
 
 

9.2 Tillitsbrist som strukturellt problem 

 
Problematiken kring misstro är ett centralt resultat i denna studie 
som kan lyftas upp för fördjupad diskussion. Studien visar att misstro 
aktualiseras i olika relationer och situationer: i kontakter mellan 
kommunala tjänstemän och hemtjänstföretagare, mellan hemtjänst-
företagare, samt i kontakter mellan företagare och deras anställda. 
Problematiken kring misstro kan relateras till frågor som handlar om 
styrning och kontroll på hemtjänstmarknader.  
 
En företeelse som aktualiserar relationer mellan misstro, förtroende 
och kontroll är användningen av IT-baserade system för registrering 
av insatser och tidsåtgång i äldres hem. Somliga av de hemtjänst-
företagare som intervjuats i denna studie ser negativt på krav från be-
ställarens sida om att sådana system skall användas i deras verksam-
heter. Systemen anses medföra ökad detaljstyrning och minskad 
flexibilitet i omsorgsarbetet, samt ökad administrativ arbetsbörda 
som tar resurser från kvalitetsutveckling och kontakter med äldre och 
anhöriga. Min empiri visar också att hemtjänstföretagare kan upp-
fatta krav på sådana system som uttryck för misstro från beställar-
sidan. Exempel på uttalanden om detta är att kontroll genom tekniska 
system rimmar illa med att ha förtroende för människor. Andra in-
formanter ställer sig mer positiva till tekniska system för registrering 
av insatser och tid, bl.a. eftersom de anses ge möjlighet till effektivise-
ring och att försäkra sig om att personalen utför insatserna. IT-
baserade system för registrering av insatser och tid framstår i detta 
perspektiv som en del i hierarkiska kontrollkedjor: beställare kon-
trollerar utförare, som kontrollerar anställda.  
 
Vad betyder då detta för min teoretiska ram? I kapitel 4 behandlade 
jag teorier om hur systemförtroende förutsätter att det finns inbyggda 
kontrollfunktioner i system som opererar efter order om att visa 
misstro, och som fungerar oberoende av enskilda individers motiv. 
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Enligt Luhmann (1968/2005) utgör misstro och förtroende inte 
varandras motsatser, i den meningen att förtroende skulle vara 
funktionellt och misstro dysfunktionellt. Misstro och förtroende skall 
snarare betraktas som funktionella motsvarigheter: båda fungerar 
som mekanismer för reduktion av komplexitet i sammansatta system. 
Människors förtroende för demokrati förutsätter t.ex. att det finns 
kontrollmekanismer som utesluter korruption och maktmissbruk, vil-
ket implicerar misstankar om att makthavare kan missbruka sin po-
sition. Mina resultat visar dock att kontrollfunktioner som implicerar 
övervakning och misstro och som används rutinartat, t.ex. i form av 
obligatoriska IT-system för registrering av omsorgsarbete, kan leda 
till ökad, snarare än minskad komplexitet på hemtjänstmarknader. 
Resultaten visar också att detta kan få nedbrytande effekter i form av 
motsättningar och upplevelser av minskat handlingsutrymme (jfr 
Sztompka 1997).  
      
Det ovanstående skall inte tolkas som att alla relationer präglas av 
misstro. Tvärtom har denna avhandling gett exempel på att hem-
tjänstföretagare också berättar om positiva, tillitsfulla relationer till 
både anställda och biståndshandläggare. Min studie visar dock att 
misstro är ett komplext och sammansatt fenomen som kan före-
komma på hemtjänstmarknader, med negativa konsekvenser som 
följd. Jag menar vidare att den tillitsbrist som här diskuteras inte är 
ett problem som har sin grund i relationer mellan individer, utan i 
mer fundamentala frågor som handlar om hur verksamheten inom 
hemtjänsten skall organiseras och enligt vilka logiker – eller 
rationaliteter – den skall styras. I ett större perspektiv kan min studie 
betraktas som ett fall av motsättningar mellan NPM-inspirerade tek-
niker för styrning av offentlig omsorgsverksamhet å ena sidan, och 
omsorgsrationella och professionella principer för omsorgsarbetets 
konkreta utövande å andra sidan.  
      
Samtidigt som detta slutkapitel skrivs, försommaren 2015, publicerar 
Kommunal en rapport med titeln Plats för proffsen – ett alternativ 
till New Public Management i hemtjänsten (Dalin et al. 2015). I 
rapporten beskrivs hur anställda inom hemtjänsten upplever att 
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misstron mot dem ökat över tid, bl.a. som en konsekvens av IT-
system som används för att registrera insatser och tidsåtgång.78 Dessa 
system uppfattas som ett sätt att utöva kontroll från arbetsgivarens 
sida. Vidare beskrivs en negativ spiral som handlar om att misstro och 
detaljreglering hakar i och förstärker varandra. Biståndshandläggare 
som inte känner tillit till att hemtjänstorganisationer utför ett 
professionellt arbete försöker säkra kvaliteten genom att styra 
verksamheten hårdare i sina beslut.  
 

Resultatet riskerar att bli en negativ spiral då man försöker lösa pro-
blem i omsorgen som bland annat beror på hemtjänstpersonalens 
snäva handlingsutrymme genom att krympa personalens handlings-
utrymme ytterligare (Dalin et al. 2015, s. 40).  

 
Enligt författarna kan misstro och detaljstyrning underminera möj-
ligheterna att skapa kvalitet i verksamheterna; dels genom kontrollsy-
stem som minskar personalens möjligheter att använda sina yrkes-
kunskaper och arbeta på ett flexibelt sätt, dels genom ineffektivt 
resursutnyttjande som uppstår då olika organisationer försöker gynna 
den egna verksamheten. I rapporten konstateras att principerna 
bakom NPM lett till ökat avstånd mellan biståndshandläggare och 
vård- och omsorgspersonal, med misstänksamhet mellan organisat-
ioner som följd. En slutsats som dras är att principerna bakom NPM 
leder till att det som är rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv tillåts 
tränga undan det som är rationellt utifrån ett omsorgsperspektiv.  
      
En parallell kan dras till en studie av Trydegård (2012) om hur 
omsorgsanställda i de nordiska länderna upplever sina arbetsvillkor. I 
studien beskrivs en utveckling mot detaljstyrning och tidspress som 
underminerat de anställdas möjligheter till autonomi och profession-
ellt handlingsutrymme.79 Försämringar i arbetsvillkor rapporterades 

                                                
 
78 Rapporten bygger på en enkätundersökning till hemtjänstpersonal, litteraturstudier, 
studiebesök i hemtjänsten på olika orter, samt samtal med över 600 medlemmar och 
förtroendevalda i Kommunals avdelningar (Dalin et al. 2015).  

79 Det empiriska materialet består av en survey som besvarades av 2583 anställda inom 
hemtjänst och särskilda boenden för äldre i Danmark, Finland, Norge och Sverige 
(Trydegård 2012).  
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från alla fyra länder och siffrorna från Sverige beskrivs som särskilt 
utmärkande när det handlar om anställdas upplevelser av begränsade 
möjligheter att använda och utveckla sina yrkeskunskaper: ”80-85 % 
of the Swedish care workers stated that they only sometimes, seldom 
or never felt that they had the opportunity to develop in their 
profession” (Trydegård 2012, s. 124). Ett resultat som beskrivs som 
alarmerande är att en av tre respondenter uppgav sig ha övervägt att 
sluta arbeta inom äldreomsorgen, och att anställda med lång 
erfarenhet och hög utbildning visade hög benägenhet till sådana över-
väganden. Detta kan jämföras med resultaten i denna avhandling. I 
kapitel 6 behandlade jag strävan efter ökat handlingsutrymme som ett 
motiv för att avsluta anställning i stora organisationer och starta eget 
företag, när det kommer till personer som har utbildning och/eller 
lång yrkeserfarenhet inom äldreomsorg. 
 
En slutsats som Trydegård (2012) drar är att NPM-inspirerade styr-
modeller påverkar det dagliga arbetet inom äldreomsorgen och att 
den nordiska välfärdsstaten rör sig bort från den traditionella mo-
dellen. Minskade möjligheter för omsorgsanställda att använda och 
utveckla sina yrkeskunskaper som en följd av NPM-inspirerade styr-
modeller beskrivs också i en dansk kontext (Dybbroe 2008). Dessa 
modeller riskerar att medföra en instrumentalisering av omsorgs-
arbetet genom fokus på yttre kontroll, prestationsmätningar och 
standardisering.  
 

This can be understood in the perspective of dequalification and 
deprofessionalisation, as work is becoming less dependent on the 
learning and development of the care worker, and more dependent on 
political and institutionally directed constructions of caring practice 
(Dybbroe 2008, s. 44).  

 
En fråga som kan ställas i detta sammanhang är vad som skapar kva-
litet och förtroende för verksamheten inom hemtjänsten: kontroll ge-
nom detaljstyrning, eller yrkesgruppernas status och kompetens? Som 
Dalin et al. (2015) skriver är styrning som sådan inte negativ; all verk-
samhet måste styras på något sätt. Jag menar också att alla former av 
kontroll från beställarens sida inte nödvändigtvis behöver stå i mot-
satsställning till handlingsutrymme för verksamma på utförarsidan. 
Marknader skall inte uppfattas som spontana och självreglerande 
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naturtillstånd. De är resultatet av aktiv reglering och kan organiseras 
på mer eller mindre ändamålsenliga sätt (Brunsson & Hägg 2010). 
Fungerande marknader förutsätter att det finns regler, liksom regel-
skapare som utdelar sanktioner om dessa inte följs.  
 
Samtidigt visar forskning från länder som har längre erfarenheter av 
marknadslösningar inom äldreomsorg, t.ex. USA, Kanada, Storbri-
tannien och Australien, att det finns risker med ökad detaljstyrning av 
det dagliga omsorgsarbetet (Armstrong 2013; Banerjee 2013; 
Braithwaite et al. 2007). Enligt dessa studier har försöken att komma 
tillrätta med kvalitetsbrister hos privata aktörer genom ökad detalj-
reglering inte bidragit till någon positiv utveckling, utan i själva verket 
underminerat förutsättningarna för en god omsorgskvalitet. En faktor 
som bidrar till detta är att anställda inom äldreomsorgen måste lägga 
alltmer tid på att dokumentera hur arbetet i den dagliga verksam-
heten lever upp till olika standards och regler. Detta leder inte bara 
till ökad arbetsbörda utan till en transformation av själva omsorgs-
arbetet (se särskilt Banerjee 2013).  Tid och resurser läggs på sådant 
som är lätt att mäta och visa utåt, vilket flyttar fokus från mer svår-
fångade men avgörande företeelser som handlar om hur personalen 
kan hjälpa äldre på ett sätt som gör att deras värdighet bevaras. Led-
ning och personal ägnar sig åt mätprocedurer och ifyllande av doku-
ment som inte säger särskilt mycket om den omsorg som ges. Pro-
duktionen av dokument riskerar således att bli mer central än 
omsorgsarbetet i sig.  
 
I detta ligger det som kanske är den största paradoxen: samtidigt som 
avreglering av offentliga monopol på välfärdsproduktion varit en bä-
rande reformprincip inom nyliberalismen och New Public Manage-
ment, har ökad reglering på senare tid föreslagits som ett sätt att 
komma tillrätta med de problem som skapats genom införandet av 
marknadslösningar (se Armstrong 2013). Vi får således en slags regle-
ring av avregleringen; en reglering som präglas av ett reaktivt, snarare 
än ett proaktivt, drag. 
 
En avslutande reflektion som kan göras utifrån det ovanstående är att 
kvalitet och förtroende för hemtjänstmarknader förutsätter att det 
finns fungerande kontrollfunktioner, t.ex. i form av lagar och 
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regelverk som gör det möjligt att utkräva ansvar av företagare som 
inte följer avtal. En utmaning handlar dock om att balansera 
utövandet av institutionaliserad misstro, så att övervakning och 
kontroll inte får nedbrytande effekter.   
 
 

9.3 Avhandlingens kunskapsbidrag 
 
Som jag skrev i det inledande kapitlet har både farhågor och förhopp-
ningar uttalats om vård- och omsorgsföretagande i offentliga debat-
ter. När det gäller de kundvalsmarknader som nu växer fram, har 
forskningen emellertid varit begränsad om vilka förutsättningar dessa 
erbjuder för individers företagande inom vård och omsorg. Min av-
handling bidrar med kunskaper inom detta område genom en studie 
som är fokuserad på individers upplevelser av att driva företag inom 
en specifik bransch. Jag har visat att det finns en stor komplexitet i 
detta företagande när det kommer till motiv, villkor och konsekven-
ser. Min studie bidrar genom detta till en problematisering och ett 
ifrågasättande av polariserade diskurser om företagande och entre-
prenörskap. Beaktande av svensk och i viss mån nordisk omsorgs-
forskning har varit en viktig förutsättning för att kunna belysa hem-
tjänstföretagande i ett större sammanhang. Ett bidrag ligger därmed i 
avhandlingens tvärvetenskapliga ansats, vilken kombinerar omsorgs-
forskning med forskning om företagande och entreprenörskap.  
 
En reflektion som kan göras är att chefer inom kommunal hemtjänst 
sannolikt skulle beskriva liknande utmaningar och begränsningar, 
som de företagare jag intervjuat. Som jag visade i kapitel 2 är yrkes-
verksammas upplevelser av tidspress och rationalisering inom hem-
tjänsten inte något nytt fenomen. Det finns dock en poäng i att stu-
dera frågor som rör hemtjänstens organisering och omsorgsarbetets 
förutsättningar ur företagares perspektiv, eftersom egenföretagande 
har framställts som en lösning på de begränsningar som anställda 
upplever i offentlig sektor. Mina resultat visar att denna lösning inte 
är så enkel, bl.a. eftersom marknadslösningar i sig medför nya 
utmaningar för de aktörer som är verksamma på kvasi-marknader. 
Komplexiteten i offentligt finansierat hemtjänstföretagande kan 
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förstås utifrån att detta företagande är inbäddat i såväl sociala nätverk 
och relationer, som i marknad och välfärdsstat.  
 
Figur 1. Hemtjänstföretagande inbäddat i välfärdsstat, marknad och sociala 

nätverk.  

 

 

                Hemtjänstföretagande på kvasi-marknader  

 
Avsikten med att använda ett Venndiagram är att illustrera 
överlappande relationer och hur dessa skapar ramar för 
hemtjänstföretagande i form av möjligheter och begränsningar.80 
Hemtjänstföretagande utövas i skärningspunkten där diagrammets 
cirklar möter varandra. Genom att placera välfärdsstaten i den 
översta cirkeln vill jag visa att denna har en överordnad betydelse, i 
den meningen att kvasi-marknader för hemtjänst skapas inom ramen 
för välfärdspolitiska reformer och policys. Samtidigt menar jag att 
nätverk och institutioner också kan betraktas som inbäddade i 
varandra; marknad och välfärdsstat skall t.ex. inte betraktas som 
slutna system i förhållande till varandra. Idéer från 

                                                
 
80 Brush et al. (2009) använder Venndiagram på ett liknande sätt för att betona 
överlappande relationer och ömsesidiga beroenden mellan faktorer som påverkar 
förutsättningar för kvinnors entreprenörskap. Medan de utgår från faktorer som 
”management” och ”money” och placerar ”market” överst, utgår jag från andra faktorer i 
min modell.  

Välfärdsstat 

Marknad Sociala 
nätverk 
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marknadsinstitutionen har påverkat verksamhet och organisering 
inom offentlig förvaltning (se kapitel 1 och 2).   
 
En fråga för fortsatt forskning är hur olika sätt att utforma avtalsvill-
kor för hemtjänstutförare, liksom biståndsbeslut inom hemtjänst, 
påverkar förutsättningar för företagande och entreprenörskap liksom 
frågor om förtroende och misstroende i relationer mellan represen-
tanter för kommunala organisationer och hemtjänstföretagare. Detta 
kan utforskas genom en mer ingående och jämförande fallstudie 
mellan kommuner som valt att utforma avtalsvillkor och/eller 
biståndsbedömning och beställningar till utförare på olika sätt, t.ex. 
genom mer eller mindre grad av detaljstyrning. I en sådan studie kan 
också erfarenheter från biståndshandläggare, beställarchefer och po-
litiker inkluderas. Institutionell teoribildning kan vara fruktbar för att 
studera relationer och gränsdragningar mellan organisationer som är 
verksamma inom hemtjänsten, t.ex. med hjälp av begrepp som ”orga-
nisatoriska fält” (Johansson 2002; Lindqvist 2000).  
 
Jämförande och fördjupande fallstudier kan också göras mellan hem-
tjänsten och andra branscher inom vård och omsorg när det kommer 
till frågor om förtroende mellan finansiärer och producenter, samt 
hur reglering och kontroll påverkar förutsättningar för företagande 
och entreprenörskap. Det behövs också fortsatt forskning om hur 
kundval och kundvalsmarknader påverkar villkoren för anställda 
inom hemtjänsten och för olika grupper av äldre som tar emot hjälp i 
sina hem, t.ex. när det handlar om multisjuka äldre.  
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Summary 

 
This study explores the reasons for individuals to start a firm in the 
elderly care sector in Sweden, and how they experience the situation 
for private providers in this welfare sector. Interviews were made with 
persons who have started and now run a business in home care ser-
vices in an urban region. Home care service is presently the primary 
form of care provision for the elderly in Sweden. Principally, this op-
eration is publicly funded and regulated, which distinguishes home 
care markets from markets targeting privately paying customers. 
Home care is also a complex operation involving providing care and 
services to people in their own homes. I study what happens when the 
private providers’ intentions and aspirations meet the conditions of 
public financing and regulations.  
 
 
Background and purpose 
 
Under the Swedish Social Services Act, individuals who cannot pro-
vide for themselves, or in any other way be provided for, have the 
right to municipal assistance for their livelihood and for their suste-
nance in general. Individuals who need assistance to stay in their 
homes because of illness or functional impairment can, according to 
this legislation, apply for municipal home care services. The needs of 
the individual are analysed and assessed by a municipal care assessor 
who may grant applicants home care in the form of services, such as 
house cleaning and laundry, or personal care, such as getting dressed 
and help with personal hygiene. The individual pays a minor share of 
the cost in the form of a fee. The bulk of the cost is met by tax 
revenues.  
 
Traditionally, home care service provision has been a municipal con-
cern. In the 1960s and 1970s home care services expanded into a huge 
operation and became an integrated part of elderly care and the 
Swedish welfare model. Since the beginning of the 1990s, a number of 
reforms have led to competition in the provision of public services 
and the creation of publicly financed markets, so- called quasi-
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markets. The changes have made it possible to run profit-making 
businesses in the publicly financed home care service sector. The re-
forms were inspired by the New Public Management ideas of greater 
efficiency in public services, taking the private sector as the role 
model. An example of this is the introduction of so-called purchaser-
provider models. This means that the municipal care assessors assess 
the needs of the elderly and commission the services granted from a 
municipal or private home care provider. In their turn, the providers 
receive a performance-based remuneration. In this way, a form of buy 
and sell relationship is established which entails that assessing and 
granting services are separated from the provider in terms of organi-
sation and economy. Previously, these tasks were performed in the 
same municipal unit, usually by a supervisor who assessed needs, 
approved services, and ensured that they were implemented by the 
supervisor’s own team.  
 
A later stage in this development was the introduction of the 
customer choice model, by means of which the elderly can choose a 
provider once the assessor has granted home care service. Since 1 
January 2009, there has been a special law on customer choice, which 
the municipalities can choose to implement in elderly care. The terms 
of the system build on a predetermined remuneration, which is the 
same for all providers. As the choice of the individual determines the 
allocation of public resources, the providers cannot be guaranteed 
customers. The elderly also have the right to make a new choice if 
they are dissatisfied with a provider. The political intention of the law 
was to strengthen citizen’s freedom to choose and to exercise 
influence on public welfare production, as well as to facilitate private 
small-scale enterprise in the public sector. Public sector enterprises 
were expected to specialise and develop innovative solutions to 
compete for customers, thus contributing to quality improvement.  
 
Concurrent with the efforts to strengthen the elderly’s freedom to 
choose and to achieve quality enhancement through competition and 
enterprises, there has also been a development towards rationalisa-
tion and cost efficiency. Municipal economy generally has become 
more restrained, and this has led to greater restriction on social ser-
vices. Previous studies have shown that the pressure of time has in-
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creased in the home care service sector as a result of providing care 
for a growing number of elderly people in less time. The introduction 
of the purchaser-provider model has also led to more detailed deci-
sions on services to be provided, which in advance stipulate the tasks 
to be performed in the client’s home. This restricts the chance to in-
fluence the help provided for the receiver as well as the caregiver. All 
in all, these factors create a complex situation for private enterprise. 
 
In Sweden, the emergence of competition and private enterprise in 
the publicly financed welfare services has been widely debated. Ex-
pectations as well as misgivings have been voiced. The expectations 
involve the belief that competition and entrepreneurship will contrib-
ute to increased efficiency and quality enhancement in public services 
and that public employees will have greater opportunities to start a 
business. The misgivings centre on the belief that private entrepre-
neurs give priority to profit before human needs and that this will 
erode quality. The misgivings have been fuelled by media coverage of 
suspected neglect in elderly care residences run by risk capital in-
vestment companies.  
 
Against the background of these expectations and misgivings, my re-
search interest has a focus on what accounts home care service entre-
preneurs give of their business, aiming to explore how they experience 
their situation as actors in a quasi-market. In other words, the thesis 
centres on actor interests in relation to the operational restrictions of 
sectorial policies with an emphasis on the entrepreneurs’ experiences 
of this situation. Ultimately, the aim is to define the characteristic 
features of home care service as a sector for private enterprise. The 
study is based on the following questions: What reasons do the inter-
viewed private providers give for starting a home care business? What 
conditions and challenges can be discerned in the home care provid-
ers’ accounts of their business and how do they act to manage them? 
How do the home care providers describe the content of their busi-
ness operations and their ideas of how home care services should be 
provided?  
 
Several research fields are relevant to this study, but the main points 
of reference are previous studies of enterprise and entrepreneurship, 
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and the study primarily builds on and contributes to this field. 
Scandinavian social care research with a focus on employment in el-
derly care and research on quasi-markets are used to develop the 
background of the research problem and to introduce the context in 
which the private providers operate.  
 
 
Research design and methods 
 
The aim of this study is to produce knowledge of how actors experi-
ence a complex phenomenon in a specific context. My starting-point 
has been that this requires a method that is interpretative, flexible 
and allows for discoveries. To this end I have used a qualitative re-
search design with a focus on subjective experiences. The study rests 
on the phenomenological tradition of basing theories of the social 
world on human experiences of phenomena. The aim is to understand 
rather than to quantify. 
 
The empirical data consist of 15 interviews with 13 persons running 
their own small or medium-sized home care business in the 
Stockholm region. The respondents were active owners as well as 
operational leaders, which were two of the central selection criteria. 
The respondents had varying educational background and previous 
work experience. Some had health care and social care education and 
previous employment in large health care organisations in the private 
or public sector. A common denominator was that they had held 
leadership positions in previous employment, for example, as head of 
a municipal home care service unit. Others had no previous 
background in health and social care but had still chosen to start a 
business in the home care service sector.  
 
The interviews were carried out with the help of a thematised inter-
view guide and lasted for 45-160 minutes. The themes treated covered 
comprehensive aspects of the respondents’ background, why he/she 
decided to start a home care service business, its current profile and 
business idea, their view of care and quality in the home care services, 
and their opinions of the terms and conditions for running a home 
care business. Each theme consisted of pre-proposed questions, which 
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were not followed routinely. Rather, I tried to adopt a flexible 
approach and adjust to the respondents’ stories. As a result, I asked 
different follow-up questions depending on the opinions and experi-
ences that were described. Most interviews were recorded digitally, 
with the exception of three short interviews. On those occasions de-
tailed notes were taken during and immediately subsequent to the 
interviews. 
 
The recorded interviews were transcribed as verbatim as possible, ex-
cept for hesitations and repetitions. In the analysis process I used 
coding as the method to identify and conceptualise significant phe-
nomena and to discern central themes. This process started with 
marginal notes on the transcription sheets and continued as coded 
text chunks were cut out and sorted in different ways. I did not strictly 
follow the rules and procedures of, for example, grounded theory, but 
aspired to be as flexible as possible in relationship to my material. 
Miles and Huberman (1994) were the main source of inspiration and 
in particular their description of first-level coding and pattern coding 
as different levels of coding.  
 
 
Theoretical framework 
 
The theoretical frame of interpretation is presented in Chapter 4. 
Rationality, as well as the boundaries of rationality, is a recurring 
theme. The entrepreneurs participating in this study were in a posi-
tion where they had to combine care with market considerations. 
They were to provide care and service in a way that helps older people 
to manage daily life, while protecting their business interests. In this 
context, I consider rationality as a fruitful concept to understand the 
values and goals that the respondents associated with a business, but 
it is also useful in analysing the contradiction of different logics of ac-
tion. Such contradictions can arise between consideration of human 
needs and running a business as efficiently as possible.  
 
My starting-point is that the narrow concept of rationality that only 
focuses on instrumental and strategic action is too limited to explain 
how individuals act on markets. Instead I use different concepts of 
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rationality, which offer various ways of understanding actions and 
how these relate to reality, ranging from narrow concepts of rational 
action in terms of instrumental calculation to wider concepts, which 
include expressive values and emotions in rational action. This means 
that I refer to rationalities rather than rationality. Rationalities in this 
study are defined as socially constructed patterns of thought and ac-
tion, which are situation and context dependent. What is defined and 
experienced as rational action can therefore vary with the situation. 
For example, what is rational from a care perspective can be perceived 
as irrational from an economic perspective and vice versa.  
 
Actions, however, cannot only be understood in terms of rationality at 
the level of the individual. They are also formed by the social, eco-
nomic and political contexts that people are part of. Conflicts can 
therefore arise in the relation between actor intentions and external 
operational restrictions. Introducing concepts such as embeddedness, 
social networks and institutions, allows me to identify the factors that 
create the frames in the form of the scope and limits of action. The 
market is described as an example of an institution that rests on and 
prescribes certain established roles and pattern of action. The chapter 
also deals with the basis of people’s trust in the complex systems of 
modern societies, and theories of the relations between trust in sys-
tems and mechanisms indicating mistrust. This has a bearing on the 
understanding of the conflicts arising between home care providers 
and representatives of municipal organisations.  
 
 
Reasons for starting a home care business  
 
The results are described and analysed in three chapters. In Chapter 
6, I show that the reasons for establishing a home care business are 
multifaceted and can be understood in terms of different rationalities. 
The first reason analysed is to increase the professional freedom to 
act, which is central to persons with an occupational background in 
health and social care and previous leadership experience in big or-
ganisations. Despite their leadership position, these respondents have 
experienced their power to make decisions and implement profes-
sional knowledge as limited. Creating their own organisation and be-
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ing their own employer have been used as a strategy to evade 
supervisors and get more influence over their own work situation as 
well as over significant operational decisions. Starting a business in 
this context can be understood as being rational both from a goal-
oriented and a normative perspective. It is rational in the sense of 
being used as a means to an end involving autonomy and increased 
self-determination. It is also rational in the sense that professionally 
based norms of how health and social care should be provided and not 
be provided have been influential in the processes leading to their 
career reorientation.  
 
The second reason involves realising visions and being creative. The 
creative dimension is clear in the descriptions of entrepreneurship as 
an art form, comparable to painting or acting. To respondents who 
did not have a professional background in health and social care this 
reason is linked to a wish to challenge their creative abilities and ex-
plore a new market in the role of the entrepreneur. Respondents with 
a health and social care background, wish to break traditional work 
patterns and create new innovative approaches. In the analysis, I ar-
gue that this reason can be understood in terms of an expressive 
rationality concept. Expressing individuality through continuous cre-
ation is the main thing and running a business provides the oppor-
tunity for this. 
 
The third reason involves a wish to make a difference to others. The 
interviews reveal two variations of this reason: 1. Make a contribution 
to the elderly in general, and 2. Meet the needs of foreign-born elderly 
by providing home care services culturally and linguistically adapted. 
Relationships with older people and their next-of kin and the joy that 
comes with making an effort and receiving gratitude and warmth are 
described in the interviews as important motivation for running a 
business. I use the concept “rationality of caring” to understand such 
dimensions of home care enterprises.  
 
The last reason identified for establishing a home care business con-
cerns making money and increasing economic assets. In contrast to 
the other reasons, this reason was embedded in ambivalence. Some 
respondents mentioned the opportunity to increase their income as a 
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contributing factor to starting a business, but not as the decisive 
reason. Work autonomy and the chance to create a stimulating work 
situation were said to be more crucial. Other respondents completely 
rejected reasons connected to economic gain. They were critical of 
what they perceived as too strong economic incentives among risk 
capital investors and some mentioned the newspaper reports on sus-
pected neglect in residences run by profit-making companies. These 
statements can be interpreted in different ways. A possible interpre-
tation is that the public debate on profit-making companies in the 
public welfare sector and the implications that it is morally reprehen-
sible to make money on people’s need of nursing and care have 
impacted on what was said in the interviews. A further interpretation 
is that attitudes to economic motives vary on a continuum of more or 
less motivation in different individuals rather than in terms of 
either/or.  
 
 
Intentions meet conditions 
 
In Chapter 7, I describe and analyse the circumstances and challenges 
that emerge in the respondents’ accounts of running a home care ser-
vice, and I discern three characteristic features: 1. Ambiguous cus-
tomer concept; 2. Tension between mistrust and trust; 3. Time is 
money. I also provide an analysis of how the respondents handle the 
situation by means of different strategies.   
 
The situation of public financing and regulation means that home 
care businesses must adapt to complex customer relations. The re-
spondents describe both the older person in home care and the mu-
nicipal administration as customers. The local administration is 
perceived as a customer in its capacity as financer and purchaser, 
while the older person is a customer in terms of receiving care and 
also selecting the provider. Complex customer relations also give rise 
to challenges involving contradictory demands and expectations. The 
respondents describe that the demands made by the municipality 
concern that they have to follow the assessor’s decision and provide 
the services stated in the decision. Such conformity is not always un-
problematic from a business perspective, as the decision does not 
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necessarily correspond with the needs and wishes of the elderly client. 
It can be difficult to refuse older people’ requests if their wishes can-
not be fulfilled in any other way. Health status and help needs among 
home care clients can also change quickly, rendering the decision on 
service provision obsolete. In addition, there is the risk that dissatis-
fied customers choose a different provider.  
 
These factors are strong incentives for home care service providers to 
meet the elderly’s requests through various forms of extra efforts not 
included in the decision. Such action can be perceived as an undesira-
ble divergence from municipal procedures and as an undermining of 
the assessors’ exercise of authority. A strategy used by some providers 
is to withhold information of such extra efforts through informal 
agreements with the clients and their next-of kin. This works as a 
strategy to oblige the elderly and their relatives while avoiding the as-
sessor’s dissatisfaction, and thus as a way to maintain relationships 
with two different customers at the same time.  
 
The second characteristic trait analysed in Chapter 7 concerns the 
home care service providers’ descriptions of lack of trust in relation to 
the assessors. Some respondents question the competition neutrality 
of assessors when it comes to the elderly’s choice of providers. They 
think that there are assessors who systematically favour certain pro-
viders and disfavour others by actively recommending or making the 
choice on behalf of the client. Yet another situation highlighting the 
problem of lack of trust is when the provider contacts the assessor to 
draw attention to a client’s need of further services. In the interviews 
this problem is related to insufficient follow-up of the assessor’s 
earlier decisions, which means that the services granted do not corre-
spond with the client’s changed needs. The providers say, however, 
that the assessors react negatively to such initiatives. An explanation 
suggested is that there are conceptions among the local administrative 
officers that the providers only act in their own interest in the attempt 
to increase their income through the allocation of more hours.  
 
There are, however, variations in how relationships with municipal 
assessors are described. Some providers recount positive relation-
ships, marked by reciprocal trust. Mistrust and trust create a field of 
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tension. In this chapter I also analyse how the providers set about 
creating and maintaining trust in their relationships with assessors, 
for example, by also reporting reduced service needs and demonstrate 
flexibility in taking on new clients with short notice.  
 
The third characteristic trait analysed deals with economic conditions 
and the relation between time and money. A difficulty described in 
the interviews centres on running a home care business at a remuner-
ation rate that is perceived as too low. Combined with a geograph-
ically widespread operation in the homes of individuals, the low re-
muneration rate produces special challenges concerning profitability 
and making ends meet. Since the providers cannot influence the price 
of their services, only strategies to cut costs and running the business 
as cost-efficiently as possible remain. The primary way to achieve this 
is to ensure the maximum use of resources, for example, full work 
schedules and measures to minimize the time taken for transportation 
between client’s homes. Another way used to reduce staff cost is flexi-
ble forms of employment, for example, on an hourly basis as needs 
arise.  
 
In the analysis I show how market conditions generate an economic 
approach to human beings and human needs, and also how this can 
clash with normative and value-related rationalities. Some respond-
ents state that they cannot provide the care they would like as the 
time allotted for services from the care assessors is too limited. Some 
also indicate awareness of the unsatisfactory terms of employment for 
staff with increased stress under time pressure and insufficient job 
security. Contrary to the claims of economic and utilitarian models, 
my results show that too much pressure on the economic logic of ac-
tion can decrease the motivation to continue running a home care 
service enterprise. This applies to respondents who have a profes-
sional background in the health and social care sector, and who have 
started their own business to realize their ideas of how home care ser-
vice should be provided.  
 
In line with my other results, there is a great variation also in the eco-
nomic dimension. The respondents who run a small-scale business in 
a limited geographical area are satisfied with being an entrepreneur. 
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They feel able to provide high quality care and to operate in the way 
they want to. In contrast to entrepreneurs who have expanded their 
business to cover wider areas and who have had to buy cars for their 
staff’s transportation, the small-scale providers have less problems 
with transportation costs. When the distance between the clients’ 
homes is short, it can be covered by walking or biking. The small-scale 
enterprises seem to have the best chance of combining care and mar-
ket concerns, while retaining their basic values of shaping their own 
work and deciding on business development.  
 
 
Business ideas and operations 
 
In Chapter 8, I differentiate analytically between various business 
ideas, based on what the providers say about their operations and 
competition strategies and the values they associate with business 
enterprises. The most obvious difference is between small-scale 
providers in a specific municipal district and providers who would like 
to expand and explore new opportunities.  The latter are sceptical of 
administering the traditional and would prefer to expand by devel-
oping new services or work procedures. The small-scale entrepre-
neurs do not voice the same interest in risk taking and breaking with 
traditions; they rather describe their business ideas in terms of sim-
plicity or ”regular, traditional home care service”. The small-scale 
business emerges as a prerequisite for a practice-related leadership 
role and for maintaining a satisfactory work situation as well as per-
sonal relationships with staff, clients and their relatives. 
 
In the analysis, I argue that these different ideas can be interpreted as 
expressions of traditional small-scale business and entrepreneurship 
respectively. The point is to indicate qualitative distinctions regarding 
the subjective meaning of running a business. Potentially, running a 
business offers the chance to create meaningful contexts and self-
fulfilment as manager and leader or as pioneer and innovator for both 
small business owners and entrepreneurs. In reality, however, such 
expectations seem to be more realizable for the respondents who run 
small-scale traditional businesses. The entrepreneurs who talked 
about their ambition to test new ideas and develop the business also 



306 
 
 

mentioned all the obstacles, such as detailed monitoring and 
recurring changes from the purchaser (the municipality) and low 
rates of remuneration. Some also think that this affects their incentive 
to continue running a home care business in an unsatisfactory way.  
 
Besides small-scale traditional home care provision and the ambition 
to develop new services and procedures, I also identify a third busi-
ness idea, which involves tailoring services to the individual. Adjust-
ing to the individual is a recurring ideal in the interviews, regardless 
of the respondents’ situations and ambitions in all other respects. This 
may take the form of letting the client postpone cleaning till another 
day, or to exchange cleaning for a walk on occasion. Some respond-
ents, however, emphasise the importance of individual adjustment 
particularly strongly and describes it as characteristic of their busi-
ness. The arguments relate to the clients’ right to decide in their own 
homes and individuals’ right to be treated as a unique individual. 
Their understanding of what the job involves is to deliver services that 
enable and empower clients and allow for self-determination.  
 
An example of individual adjustment is to offer ”that little extra”, such 
as providing a free service not included in the decision on service pro-
vision, for example, extra house cleaning. Normally, the client has to 
pay for extra service, as the public obligation is limited when it comes 
to the right to tax financed home care. The statements on extra service 
indicate that there are forces pulling in different directions in the 
sector. The trend towards a task- and time-based home care service 
can lead to less flexibility and that staff will give priority to the most 
urgent tasks. At the same time, competition and the risk of not being 
chosen will put further pressure on the providers to offer “that little 
extra” in the form of a service free of charge, for instance. In some in-
terviews the provision of such services is described as a competition 
strategy in the expectation that satisfied clients will spread a good 
word, thus attracting more clients. However, in practice the risk is 
that employees must be even more flexible in an already stressful 
work situation.  
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Conclusions 
 
The study shows that running a home care service reflects different 
values and goals at the individual level. It is a business venture in-
volving instrumental and economic as well as expressive and care-
oriented rationalities. The reasons for establishing a home care ser-
vice are multifaceted and affected by the social, organisational and 
professional contexts of which the individual is part. One conclusion 
is therefore that simple dichotomies, such as egotism/altruism, have 
limited value in understanding the reasons for starting and running a 
home care service.  
 
A further conclusion is that running a home care service is character-
ised by a number of contradictory and incompatible features, or para-
doxes, generated in the juxtaposition of the political expectations of 
customer-choice markets and the economic and organisational con-
ditions pervading the home care service sector in practice. Customer-
choice markets in home care are expected to produce the advantages 
usually associated with markets such as innovation skills, dynamics 
and flexible service provision. People who start a business in these 
markets are consequently expected to participate in such change pro-
cesses.  
 
It is a paradox that the home care service owners are expected to 
contribute to individual freedom of choice and participation, while 
having limited opportunities to influence the scope and content of the 
services provided. The provider’s chance to adjust the service to indi-
vidual and varying needs is curtailed by the decision on service provi-
sion, which stipulates the services to be provided. In the interviews, 
the opinion was put forward that the time allotted is too limited, 
which is especially problematic if the elderly client’s needs increase. 
The processing of care need assessment is part of municipal exercise 
of authority and cannot be outsourced to private providers. Increased 
services or other types of intervention require a decision in the mu-
nicipal organisation.  
 
According to social care research, the staff’s freedom to adjust the 
care to the elderly person’s current state and changing needs is the 



308 
 
 

distinguishing factor of quality in care. Previous research, however, 
has shown that the division into purchasers and providers has re-
sulted in unexpected consequences, such as increased bureaucracy 
and lack of flexibility. A problem described by the private providers in 
this respect is that the assessors seldom follow up their decisions and 
rather react with disbelief when the providers contact them. Com-
bined, these aspects may negatively affect the providers’ chance to 
perform their tasks well.  
 
It is also a contradiction that home care providers are expected to 
compete with quality, while operating in a system of time pressure 
and rationalisation. The study shows that the home care providers 
contribute to time pressure and rationalisation. Since they cannot in-
fluence profitability by setting prices for services, only operating cost 
remains to consider. Freedom of action only includes strategies of in-
creased cost-efficiency, and these are likely to conflict with their 
norms and values on how care should be provided as well as with 
their ambitions for quality development. Some respondents describe a 
problem area where low profitability and economic pressure restrict 
business development. Instead of testing and developing entrepre-
neurial ideas, the focus is on efficiency and making ends meet.  
 
In the final discussion I draw attention to the problem of lack of trust 
as the most important result of the study. I argue that this must not be 
seen as an individual-based problem but as a structural problem, re-
lated to the basic organising of markets in the home care sector. The 
issue of mistrust is embedded in the purchaser-provider model and 
thus a form of institutionalised conflict of interest; the purchaser 
needs to restrict public spending, while the provider needs to increase 
revenue. This conflict of interest has been noted in previous care re-
search in relation to the relationship between purchasers and provid-
ers of home care services under municipal jurisdiction. The problem 
is aggravated, however, when private providers are incorporated in 
the system, since private firms is a business model aiming to make a 
profit unlike the public sector.   
 
Previous studies referred to in this thesis also point to the risks that 
misleading actors become established in home care service markets as 
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a result of the low thresholds. The media have reported on private 
home care providers suspected of and indicted for fraud, i.e. obtaining 
remuneration for services not performed. Even if such examples are 
rare, they do suggest that mistrust from municipal purchasers can be 
justified to prevent uncontrolled resource allocation and time abuse. 
The creation of markets does not change the fact that the municipali-
ties have a legal responsibility for elderly care and for ensuring that 
tax revenues are spent efficiently and that welfare services are 
provided according to directives.  
 
This is a complex problem involving the regulation of a public welfare 
market and the impacts of trust and mistrust in this context. Regard-
ing complex systems or institutions as markets, I would argue, on the 
basis of sociological theories, that trust and mistrust are not auto-
matically opposites. People’s trust in complex systems in modern 
society is rather contingent on control mechanisms and mistrust is to 
a certain degree built into the system. Trust in democracy as an insti-
tution, for example, relies on the existence of effective laws regulating 
the free elections to office at regular intervals. This implies that there 
might be those in power who are unwilling to give up their power, 
which may be seen as an expression of mistrust. Translated into the 
context of this thesis, it may mean that citizen trust in elderly care 
rests on the assurance that the representatives of the system (i.e. pol-
iticians and administrative officers) follow up and control the 
providers. However, there is a challenge in maintaining the balance of 
exercising institutionalised mistrust and avoiding corroding effects of 
surveillance and control.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 
Bakgrund, omständigheter kring företagsetablering 
- Berätta kort om vad du gjorde innan du startade detta företag. 
Eventuell utbildning inom omsorg, tidigare anställning inom offentlig 
sektor? 
- Tidigare erfarenhet/intresse av företagande? Eget företag i annan 
bransch, föräldrar som företagare? 
- När startades företaget? Hur kom det sig att du startade företaget?  
- Skedde företagsstarten ensam eller tillsammans med andra?  
- Hur kom ni in på marknaden? Avknoppning eller start från 
”scratch”? 
- Hur upplevde du processen med att starta företaget? 
(Hinder/svårigheter?) 
 
Företagets nuvarande verksamhet 
- Hur många anställda har företaget idag? Delägare? 
- Berätta om den verksamhet som företaget driver. Hemtjänst/annat? 
Någon särskild inriktning eller profil?  
- Hur skulle du beskriva den målgrupp eller de målgrupper som ni 
riktar er till? 
- Tidigare forskning har gett exempel på olika sätt att organisera 
hemtjänstarbete, t.ex. den traditionella modellen där varje enskilt 
vårdbiträde arbetade med ”sina pensionärer”, eller självstyrande 
grupper där ett arbetslag gemensamt ansvarar för att planera och 
utföra insatser till en grupp äldre. Hur har omsorgsarbetet 
organiserats i ditt företag?  
- Hur uppfattar du att konkurrensen på marknaden ut? Hur får ni era 
kunder? (Marknadsföring?)  
- Relationer till andra företag? Av vilken karaktär? 
(Informationsutbyte, samarbete, underleverantörer, etc.?) 
- Erbjuder ni hushållsnära tjänster? Vilken betydelse har det för 
företagets ekonomi? 
- Hur har företaget utvecklats med avseende på omsättning/antal 
uppdrag? Expanderat/krympt? Möjliga förklaringar?  
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Rollen som företagare, syn på omsorg 
- Hur skulle du beskriva din roll i företaget?  
- Har du haft någon förebild eller modell som du hämtat inspiration 
från när det gäller ledning av företaget? Ledarskapsutbildning? 
- Vad söker du efter när du rekryterar? Hur är ett riktigt bra 
vårdbiträde eller en bra undersköterska?  
- Hur är en riktigt bra äldreomsorg, enligt dig? (”Idealet”)  
- Vad bör ingå i en bra äldreomsorg? ”Sociala insatser”? Något som 
inte bör ingå i hemtjänsten/vara en uppgift för hemtjänsten?  
- Finns det några utvecklingsområden inom hemtjänsten som du 
tycker är särskilt angelägna? Generellt? I din egen verksamhet? 
(Exempel på utvecklingsarbete?)  
- Finns det några särskilda hinder för att erbjuda en bra 
äldreomsorgen idag? (Minskade tider? Administrativa förändringar? 
Bristande samordning?) 
- Möjligheter för att erbjuda en bra äldreomsorg?  
- Tror/anser du att företagande inom omsorg skiljer sig från 
företagande i andra branscher? 
 
Erfarenheter av företagande, framtiden 
- Vad är positivt med att vara företagare i allmänhet? Glädjeämnen? 
- Finns det något du upplever som negativt med att vara företagare? 
Bekymmer?  
- Har du upplevt motstånd i rollen som företagare?  
 a. Från vem/vilka? 
 b. I vilka sammanhang?  
 c. Vad tror du motståndet beror på? 
- Råd till andra som vill starta företag inom omsorg? Vad krävs för att 
lyckas som företagare i denna bransch? De största fallgroparna?  
- Om du ser dig själv som företagare om tre år: var befinner du dig då, 
om du får önska? Expandera? Särskilda satsningar? Ändra inriktning? 
Stanna kvar där man befinner sig nu?  
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